
Standox VOC Xtra Filler
Xtra vlastnosti a kvalita



•  Vynikající schopnost nástřiku silné vrstvy  
při nižší viskozitě 

• Extrémně dobrá kryvost

• Optimální povrch podporující konečný vzhled  
 vrchního laku

• Stabilní nanášení s velmi rychlým schnutím

• Vyhovuje emisním limitům a neobsahuje chromáty

• Umožňuje přizpůsobit se vrchnímu odstínu, v nabídce  
 je bílý a černý odstín, které lze kombinovat do   
 požadovaného odstínu šedé
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Standox VOC Xtra Filler

Nový plnič Standox VOC Xtra Filler s 
pomocí technologie využívající nově 
vyvinuté pryskyřice mění stávající 
standardy pro 2komponentní brusné 
plniče. Kombinuje spolehlivý postup, 
extrémně krátké a stabilní sušení s 
velkou přizpůsobivostí nanášení, 
které vyhovuje všem typům 
prováděných oprav. 

Vedle běžné aplikace pro normální opravy až 
do 4 vrstev s tloušťkou vrstvy okolo 250 
mikronů je možné plnič využít také pro jedno-
krokové lakování nových náhradních dílů, kdy 
je žádoucí tenčí vrstva lakovacího filmu a kde 
stačí sušení jen po dobu 15 min. při 60°C 
objektu. Nehledě na sílu nanesené vrstvy 
plniče je jeho broušení velmi snadné.

Ať preferujete jakýkoli způsob sušení, nový 
plnič usušíte vždy velmi rychle buď v sušící 
kabině, na vzduchu, nebo za pomoci IR 

zařízení či Symachu. Ve všech případech se 
můžete spolehnout na rychlejší proces schnutí 
a povrch prostý defektů.

Volba basislaku, který je následně 
nanášen, je na vás. Přirozenou první 
volbou je použití Standohyd nebo 
Standoblue Basecoat, můžete však zvolit i 
jednovrstvý 2K VOC topcoat. Kdykoli tedy 
budete chtít docílit perfektního povrchu 
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bez známek oprav spolehlivě a rychle, 
použití VOC Xtra plniče by mělo být vaší 
první volbou. Zároveň tak budete mít 
jistotu, že tento způsob opravy je schválen 
všemi hlavními výrobci osobních vozů.

Nový panel Oprava bez tmelení Oprava s tmelením

Počet nástřiků 1+1 2–3 3–4

Odvětrání 5min konečné 5min mezi a konečné 5min mezi a konečné
Sušení při 60° C 15min 20min 25min

Schnutí na vzduchu 
20° C 2–3 h přes noc přes noc

I.R. 8–10min 10min 10–12min

Síla filmu 65–100µm 100–180µm 180–250µm

Navrhovaná aplikace


