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Tuchoměřice, 16. března 2020 

Technologie budoucnosti: Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600 

Systému rychleschnoucích lakovacích materiálů Xtreme byl rozšířen o další 

inovativní čirý lak. V současné chvíli se s ním seznamují technici společnosti 

Servind, která je výhradním distributorem lakovacích materiálů Standox do 

České a Slovenské republiky. Již brzy se s ním budou moci seznámit i české a 

slovenské autolakovny. Nový čirý lak VOC Xtreme Plus Clear K9600 posouvá 

laťku v oblasti rychleschnoucích materiálů. 

Nový lak vyniká vynikajícími funkčními vlastnostmi jako je možnost flexibilního použití v 1,5 nebo 2 

vrstvách, dobrou plnicí schopností a vynikající svislou stabilitou, která stojí za dokonalým povrchem. 

Pokud se použije jako součást systému Standox Xtreme, není už ani potřeba vytvrzovat bázi 

Standoblue Basecoat. Dalším praktickým plusem je jeho až „kosmicky“ rychlé schnutí. A to zvláště při 

nízkých teplotách, což zvyšuje průchod vozidel autolakovnou a podstatně snižuje spotřebu energie na 

sušení. Celkově vzato to znamená, že už dnes můžete s produkty Xtreme, od německého výrobce 

prémiových autoopravárenských laků, nahlédnout do budoucnosti lakování! 

Rychlé schnutí 

VOC Xtreme Plus Clear je vyvinut speciálně pro schnutí při nízkých teplotách: 40 °C/10-15 minut nebo 

20 °C/30-55 minut. To může podstatně snížit spotřebu energie. Standox je ve skutečnosti jednou z 

mála značek s kompletním lakovacím systémem, který schne už při 20 °C. Schnutí při vyšší teplotě je 

u tohoto nového čirého laku samozřejmě také možné. 

Dobré plnicí vlastnosti 

Díky jeho dobrým plnicím vlastnostem lze malé flíčky nebo prachové částice optimálně zakrýt čirým 

lakem VOC Xtreme Plus Clear. To zkracuje dobu nutnou na leštění. Kromě toho je VOC Xtreme Plus 

Clear vhodný pro rozstřiky do ztracena tak, aby bylo na dané ploše dosaženo bezchybných výsledků. 

Flexibilita 

Flexibilní použití v 1,5 nebo 2 vrstvách zaručuje, že je s VOC Xtreme Plus Clear snadno dosahováno 

podoby původního laku z výroby. 

Výborné vytvrzení 



 

Nový VOC Xtreme Plus Clear vytvrzuje velmi rychle, což zvyšuje průchodnost autolakovny. Už po 10 

až 15 minutách při 40 °C může vozidlo opustit sušicí box lakovny. Povrch bude důkladně zaschlý a 

připravený na leštění nebo montáž již po krátkém zchlazení. 

Úspora investic 

Stříkací kabiny, které již nejsou schopny dosáhnout vysoké teploty, například 60 °C, není třeba 

rekonstruovat. Krátká doba sušení při 40 °C nebo při 20 °C vám umožní nadále používat existující 

zařízení. 

Zvýšení průchodnosti 

Díky rychlejšímu schnutí lze výrazně zkrátit dobu, po kterou je blokována lakovací kabina. Z toho 

plynně efektivnější provoz. Oprava je nyní možná za 71 minut, nebo při použití plniče mokrá do 

mokré VOC Xtreme Wet-on-Wet Filler, dokonce „nadsvětelnou rychlostí“ za pouhých 36 minut! To 

umožní nalakovat více vozů za den. 

Snížení emisí CO2 

Snížením teploty schnutí na 40 °C nebo dokonce na 20 °C je možné omezit emise CO2, což přispívá k 

ochraně klimatu. Snížení spotřeby energie také podstatně snižuje provozní náklady. 

Nová servisní nabídka 

Díky rychleschnoucím plničům VOC Xtreme Filler a novému VOC Xtreme Plus je možno zákazníkům 

nabídnout prémiový servis „1 Day Repair“. Nebo jim dokonce vrátit vůz již během několika hodin. 

Kompletní sortinent rychleschnoucích produktů Xtreme: 

• NOVINKA: VOC Xtreme Plus Clear K9600 

• VOC Xtreme Clear K9580 

• Standoblue Basecoat 

• Plnič mokrá do mokré VOC Xtreme Wet-On-Wet Filler U7650 

• Plnič VOC Xtreme Filler U7600 

• Utěrky na přípravu povrchu Express Prep Wipes U3000 
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O společnosti SERVIND s.r.o. 
 
Společnost SERVIND s.r.o. patří od roku 1992 k nejvýznamnějším dodavatelům autoopravárenských laků, 
příslušenství a vybavení autolakoven v České republice. Prostřednictvím dceřiné společnosti SERVIND SLOVAKIA 
s.r.o. je od roku 1993 úspěšně zastoupena i na slovenském trhu. 
 
Jako přední dodavatel významným autorizovaným servisům i nezávislým autolakovnám společnost Servind 
spolupracuje převážně s dodavateli, kteří celosvětově určují oborové trendy a přinášejí nejnovější technologie. 
Exkluzivní zastoupení pro Českou republiku tak má pro prémiové laky německé společnosti Standox, finského 
výrobce brusiva, leštění a nářadí Mirka, spotřebního materiálu a vybavení do autolakoven Colad, lakovacích a 
sušicích kabin Lutro, Blowtherm a Termomeccanica GL či sušicích robotů Symach, které pracují na revolučním 
principu katalytické reakce. Od roku 2015 SERVIND rozšířil své portfolio o oblast karosářských oprav, kde se 
opírá o zastoupení švédské firmy CAR-O-LINER, která nabízí sofistikované rovnací stolice, unikátní měřicí 
systémy a obsáhlá data většiny automobilových producentů pro zjištění rozsahu poškození karoserie po havárii 
a jejich následnou opravu, svářeček a dalšího vybavení. V České republice patří tuchoměřická společnost k 
největším distributorům stříkací techniky SATA, maskovacích pásek Tesa, mycích systémů Drester, profesionální 
chemie a autokosmetiky Flowey, pracovní kosmetiky Deb Stoko a mnoha dalších. 

Pole působnosti společnosti se postupně rozšířilo také do oblasti prvovýroby automobilů a subdodavatelského 
odvětví. V souvislosti s rozšířením sortimentu o široké spektrum průmyslových laků jsou nedílnou součástí 
struktury klientů i významné průmyslové podniky v oboru kolejových vozidel, strojírenství a nábytkářského 
průmyslu. V současné době průmyslová divize tvoří polovinu obratu společnosti. 

Mimo vysoce kvalitních produktů a pokrokových technologií získávají zákazníci i širokou škálu služeb na vysoké 
profesionální úrovni. Předností společnosti je komplexnost nabídky na jednom místě a poskytování služeb 
uzpůsobených na míru konkrétnímu zákazníkovi. Ve vlastním lakařském a karosářském tréninkovém centru 
jsou organizovány pravidelná školení a semináře, které informují o pokrokových technologických postupech a 
nejnovějších produktech s cílem zvýšení kvality a ekonomiky provozu u zákazníků. Poskytovaný poradenský 
servis zahrnuje např. doporučení použití optimálních lakovacích materiálů a postupů, technického vybavení a 
hospodárného procesu lakování, poskytování koloristického servisu, pomoc při řešení ekologických otázek, 
bezpečnosti práce a jiné. Stejná hladina poradenství je držena i v oblasti karosářských oprav. Nedílnou součástí 
služeb je odborný záruční a pozáruční servis nářadí a zařízení ze sortimentu společnosti. 

V roce 2012 společnost oslavila dvacetileté působení na trhu. Z důvodu další expanze byla u této příležitosti 
otevřena nová centrála v Tuchoměřicích nedaleko Letiště Václava Havla v Praze, a to včetně nejmodernějšího 
tréninkového centra ve střední a východní Evropě. 

V roce 2016 si společnost Servind jako svého autorizovaného distributora olejů a maziv do segmentu 
autorizovaných servisů v České republice a na Slovensku zvolila společnost Castrol. 

V současné době pracuje ve společnosti 160 zaměstnanců po celé České republice. Dalších 30 spolupracovníků 
působí v dceřiné společnosti na Slovensku. Společnost je držitelem certifikátu kvality jakosti ISO 9001 a 
certifikátu pro oblast životního prostředí ISO 14001. 


