Standofleet
System do lakierowania pojazdów użytkowych

Sztuka lakierowania.

Standofleet ...

Systemem Standofleet firma
Standox wyznacza nowe kierunki w
dziedzinie elastyczności, wydajności
i łatwości aplikacji przy lakierowaniu
pojazdów użytkowych.

... przyszłość lakierowania
pojazdów użytkowych
Standofleet bazuje na nowej technologii
pigmentów. Ten nowoczesny „system
barwiący” jest wynikiem konsekwentnych
prac nad technologią 2K.
Z systemem Standofleet bez żadnych
przeszkód spełnicie wymagania
przyszłego rynku. Niezależnie od tego,
co dla Klientów jest najważniejsze:
wysoka jakość, łatwość aplikacji, ochrona
środowiska, odporność, wydajność –
Standofleet spełnia wszelkie wymagania.

Wyjątkowość tkwi w szczegółach. W
systemie tym, kombinując różne pasty
i środki wiążące, uzyskać można
różnorodne lakiery nawierzchniowe.
Jednym i tym samym systemem
polakierujecie np. podwozie samochodu
ciężarowego lub karoserię autobusu.
Efekt końcowy zależy od wyboru
komponentów.
Mimo że Standofleet jest systemem
bardzo elastycznym, liczba komponentów
nie jest duża – zawiera w sumie 22 pasty.
Standofleet. Przyszłość w lakierowaniu
pojazdów użytkowych właśnie się
rozpoczęła.

Trzy w jednym: tylko jeden
mieszalnik i aż trzy systemy
lakierów nawierzchniowych.

Dzięki większej wydajności
jesteście bardziej konkurencyjni
Na pierwszym miejscu w lakierowaniu
pojazdów użytkowych znajduje się
opłacalność i wydajność. Standofleet to
idealny system spełniający te wymagania.
Standofleet oferuje szeroką paletę
kolorów uzyskiwanych z niewielkiej ilości
komponentów. Zaleta: wszystkie odcienie
kolorów dostępne na miejscu, niewielkie
koszty magazynowania.

Wysoka zawartość ciał stałych w lakierach
HS gwarantuje dużą wydajność i doskonałe
krycie. W ten sposób system ten stwarza
większe możliwości i już dzisiaj spełnia
wymagania dot. wartości VOC.
Wydajność i produktywność – te dwa
czynniki osiągnąć można tylko poprzez
wykorzystanie wszystkich dostępnych
możliwości, o czym przekona Was na
miejscu doradca techniczny Standox.

Standofleet –
obszary zastosowania:

Standofleet
Składniki systemu

Tak jak różne są wymagania, stawiane lakierowaniu
pojazdów użytkowych, tak też różne są rodzaje powłok
lakierniczych: Standofleet spełnia te wymagania
perfekcyjnie i systematycznie.

STANDOFLEET 2K-HS-Decklack
Dwuskładnikowy, poliuretanowy lakier nawierzchniowy
do perfekcyjnego lakierowania pojazdów
• doskonała odporność na czynniki atmosferyczne
• wysoka wytrzymałość na czynniki mechaniczne
• doskonała odporność na odczynniki chemiczne
• spełnia normy VOC
• optymalne krycie
• wysoka wydajność

STANDOFLEET 2K-MS-Decklack
Dwuskładnikowy, poliuretanowy lakier nawierzchniowy do
perfekcyjnego lakierowania pojazdów
• wysoki połysk i dokładność kolorystyczna
• wysoka odporność na czynniki mechaniczne i chemiczne
• szybkie schnięcie
• odporność na odczynniki chemiczne
• dobre krycie

STANDOFLEET Washprimer 1:1 lasierend
Pasywujący grunt kwaśny w lakierowaniu 3-warstwowym
• doskonała właściwości antykorozyjne
• do „trudnych” podłoży
• optymalna przyczepnoć

STANDOFLEET 1K-Primer
Jednoskładnikowy Primer do ekonomicznych napraw
• szybkie schnięcie
• doskonała przyczepność

STANDOFLEET Reaktionsprimer
Dwuskładnikowy Primer do „trudnych” podłoży, jak
aluminium i cynk
• doskonała ochrona przed korozją
• stosowany w powłokach 2- i 3-warstwowych

STANDOFLEET Epoxy-Grundierung 3:1
Specjalny podkład gruntujący na bazie epoksydowej
• bardzo dobra ochrona przed korozją
• doskonały stan na powierzchniach pionowych
• stosowany w powłokach 2- i 3-warstwowych
STANDOFLEET 1K-Schweissprimer
Jednoskładnikowy grunt kwaśny
• dobra ochrona przed korozją
• szybkie schnięcie

STANDOFLEET 2K-MS-Chassis-Decklack
Dwuskładnikowy, poliuretanowy lakier nawierzchniowy
do lakierowania podwozi
• szybka i pewna aplikacja
• dobre schnięcie
• tylko jako Ready-Mix

STANDOFLEET 2K-HS-Dickschicht-Decklack
Dwuskładnikowy, poliuretanowy lakier nawierzchniowy
do prac codziennych
• wysoka odporność na czynniki mechaniczne i chemiczne
• dobre właściwości wypełniające i wysoka wytrzymałość
warstwy
• aplikacja jedną warstwą
• spełnia wymagania dot. VOC

STANDOFLEET 2K-Universal-Fuellprimer
Dwuskładnikowy, poliuretanowy podkład gruntujący do
powłok 2-warstwowych na wszystkie podłoża metaliczne
• doskonałe właściwości wypełniające
• szybkie schnięcie
• możliwość lakierowania w krótkim czasie

STANDOFLEET 2K-Grundierfueller
Dwuskładnikowy, poliuretanowy Fueller do lakierowania
renowacyjnego
• można go wspaniale szlifować
• środek przyczepnościowy do lakierowania podwozi
• stosowany również w technologii mokro na mokro

STANDOFLEET 2K-Dickschicht-Primer
Dwuskładnikowy Primer do „zadań specjalnych”
• doskonałe właściwości wypełniające
• możliwość składowania do 6 miesięcy
• do powłok 2-warstwowych

STANDOFLEET 2K-Nass-in-Nass-Fueller
Specjalny podkład w technologii mokro na mokro do
ekonomicznego lakierowania
• doskonałe pochłanianie mgły natryskowej
• doskonały stan lakieru nawierzchniowego
STANDOFLEET 2K-Sealer
Lazurujący, dwuskładnikowy, poliuretanowy Sealer
• transparentny środek przyczepnościowy
• idealny przy przelakierowywaniu
• dobra przyczepność na nieoszlifowanych podłożach

Podłoża są bardzo różnorodne,
niezależnie czy jest to samochód
ciężarowy, pojazd specjalny czy też
autobus: Standofleet to właściwe
rozwiązanie.

System lakierniczy do
wszystkich podłoży
Obojętnie, czy zastosujecie Standofleet na
podłożu stalowym, aluminiowym lub z
tworzywa sztucznego – efekt końcowy
będzie zawsze perfekcyjny. W końcu
wszystkie problemy rozwiązują specjalne
komponenty.
Utwardzacz, środek wiążący i rozcieńczalnik
– każdy spełniający określone wymagania –
gwarantują optymalny efekt końcowy,
zależnie od warunków technicznych i
klimatycznych.
Wniosek: Standofleet to uniwersalny
system lakierowania pojazdów użytkowych.

podwozie

kabina

• nielakierowana/ocynkowana stal
• stara powłoka lakiernicza
• aluminium

• stal
• aluminium
• tworzywo sztuczne
naczepa
• nielakierowana/ocynkowana stal
• stara powłoka lakiernicza
• aluminium
• tworzywo sztuczne

Perfekcyjne narzędzia
gwarancją jakości
Standofleet zapewnia dostęp do
wszystkich kolorów

Materiały, z których wytwarza się
podwozia zmieniają się ciągle. Dzisiaj
jest to stal, aluminium lub tworzywo
sztuczne, a jutro? Dlatego też Standox
oferuje, obok specjalnych szkoleń nt.
produktu, szerokie wsparcie dotyczące
wykorzystania tego systemu.

Szczególnie w przypadku lakierowania
renowacyjnego mamy często do czynienia
z wieloma odcieniami kolorystycznymi.
Standofleet oferuje profesjonalną pomoc.
Standofleet-Colorposter zawiera wszystkie
kolory i najważniejsze odcienie. Standofleet
Colorbox zawiera dużą ilość odcieni
kolorystycznych w formie dużych polakierowanych próbek, posegregowanych
chronologicznie. Geniusz 2 to nowoczesny
system do mierzenia kolorów i opracowywania receptur kolorystycznych.
Lub po prostu dzwońcie do informacji
kolorystycznej Standox, gdzie w krótkim
czasie uzyskacie profesjonalną pomoc.
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