
Čirý lak

Basislak

Plnič

Od plniče po čirý lak: 
Lakování jedním krokem 
bez odvětrávání.
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Aplikace jedním krokem
Jedinečnost v barvě



1992 1997

Standocryl 2K Clearcoat 20-60
Aplikace jedním krokem byla v roce 1994 
rozšířena o Standocryl 2K Clearcoat 
20-60. Od té doby při aplikaci platí:

• žádné odvětrávání během nanášení 
čirých laků a basislaků

• i přes to je dosahováno vysokého lesku 
a ideální stability

• vše snadno použitelné a vysoce 
efektivní

Standohyd Basecoat
Standox je průkopníkem v oblasti  
vodouředitelných lakovacích systémů pro 
opravy vozidel. Po zavedení Standohydu 
dostali lakýrníci k dispozici kompletní opra-
várenský systém, který vyžadoval pouze 
jeden a půl nástřiku.

• opravárenský systém pro různé druhy 
oprav

• vysoká kryvost, zvláště vydatný a 
hospodárný

• již od zavedení splňuje limity VOC a je 
šetrný k životnímu prostředí

Po našich prvotních zkušenostech s produktem Standofix 2K Compactlack 
jsme na frankfurtském veletrhu Automechanika v roce 1992 představili zcela 
novou techniku oprav laku. Od tohoto okamžiku tato technika výrazně přispěla 
ke zrychlení pracovního procesu. Nyní totiž mohou lakýrníci provádět opravu 
jedním pracovním krokem (One Visit Application).
Stejně jako tehdy, zůstává i dnes tato evoluční technika průkopníkem. V průběhu let jsme ji 
neustále rozšiřovali o nové produkty a díky tomu můžeme dnes, společně s uplatňovaným 
postupem oprav, poskytnout jedinečné know-how.

Čirý lak

Basislak

Plnič

Evoluce efektivity

Čirý lak

Basislak

Plnič

2002 2007

Standoblue Basecoat
Nejrychlejší schnutí a retušovací vlastno-
sti, které poskytují plynulý přechod i při 
bodových opravách. Naše poslední opra-
várenská technologie zůstává věrná svým 
excelentním vlastnostem v každé situaci 
– bez ohledu na pracovní prostředí nebo 
vnitřní teplotu.

• povrchová úprava bez mráčků
• vynikající přesnost odstínů
• vysoká efektivita a hospodárnost

2K HS Clearcoat
Standox HS systémy měly vždy náskok 
před ostatními. Již dlouho před tím, 
než vešla v platnost VOC legislativa, 
zaměřovali jsme se na vrchní a bezbarvé 
laky šetrné k životnímu prostředí. Stejně tak 
byla naší prioritou hospodárnost a kvalita.

• vysoká stabilita
• brilantní jas, dokonalý lesk a rozliv
• dobré vlastnosti při leštění
• snadné použití

Prostoje znamenají zůstat pozadu
Již několik desetiletí se ve Standoxu věnujeme výrobě 
a vývoji opravárenských systémů a aplikačních technik, 
které jsou efektivnější a uživatelsky příjemné. A to přesto, 
že naše konkurence pokračuje v používání konvenčních 
metod, které vyžadují odvětrávání mezi každým lakovacím 
krokem.

S těmito metodami přijímá mnoho lakoven více nevýhod, 
jako delší zpracování a větší spotřeba materiálu, než je při 
aplikaci ve stříkací kabině nutné.

Naše motto: Efektivita místo čekání

2012

VOC Xtra Filler
Tento plnič se vyznačuje rychlým schnutím 
spodních vrstev a extrémní odolností vrstev 
vrchních. Díky němu je Standox prvním 
výrobcem laků, který nabízí kompletní 
lakovací systém s možností aplikace jedním 
krokem.

• dostupný v barvě bílé, černé nebo v 
jejich kombinaci

• ideální povrch pro dokonalé krytí
• aplikace v jednom kroku pro nové 

náhradní díly
• schválen předními výrobci vozidel

Aplikace jedním krokem
Nekompromisní v efektivitě 
a hospodárnosti.

• aplikace v jednom kroku bez 
odvětrání

• jeden a půl nástřiku bez prostojů
• Standox je již 20 let extra třídou sám 

o sobě, unikátní na trhu
• schváleno předními výrobci 

vozidel
• šetří materiál, energii a čas
• používáno jak u Standox čirých laků, 

tak u Standoblue a Standohyd basis-
laku

• nyní také u nového plniče VOC-Xtra 
Filler


