Katalog
produktů vyhovujících
legislativním předpisům
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Úvod
MaxMeyer je velmi dobře zavedená evropská značka s více než 100-letou
zkušeností v automobilovém opravárenství. MaxMeyer se vždy zaměřoval
na potřeby lakoven, což vede tuto značku směrem k vývoji technologie na
kvalitativně vysoké úrovni. Tato technologie zahrnuje snadno použitelné
produkty, které zaručují odolné opravy s dlouhou životností.
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Tmely
Základy
Vysokovrstvé & vyrovnávací plniče
Podklady & vyrovnávací základové plniče
„mokrý do mokrého“
AquaMax®
UHS Duralit® Extra
Čiré laky, vyhovující legislativním předpisům
Materiály pro opravy plastů
Aditiva & doplňky
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Tmely

MaxMeyer disponuje ucelenou řadou snadno použitelných tmelů. Tmely MaxMeyer mohou
být použity pro vyplnění jednak velkých a hlubokých plošných nerovností, ale i pro opravy
malých ploch. Díky příjemné a snadné aplikaci na všechny hlavní typy substrátů (železo, hliník,
galvanizovaná ocel) a díky rychlému a snadnému broušení nabízí MaxMeyer takové tmely, které
budou lakovny vždy požadovat.
Pokud jsou tyto tmely přelakovány plniči „mokrý do mokrého“, vysokovrstvými nebo
vyrovnávacími plniči MaxMeyer, které jsou následovány vrchními laky řady MaxMeyer,
je snadné docílit kompletní vysoce kvalitní opravu.
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1K
STARFLEX FIBER /STARFLEX TMEL SE skelným vláknem/

POMĚR

1.838.2307

Polyesterový tmel vyztužený skelným vláknem s velmi dobrou schopností přemosťovat praskliny.
Tužidla

1.958.2303

1.831.3800

POMĚR

1.5K + C1.5K
STOPPER 3800 /TMEL 3800/

Tužidlo k plechovkám tmelů 2307 a 0565

1.834.1800

1.5K + C1.5K
SOFT PLUS /LEHKÝ TMEL PLUS/

POMĚR

Vysoce kvalitní univerzální víceúčelový tmel vhodný na tmelení všech substrátů. Protože se snadno tvaruje, drží formu a neztéká,
je ideálním řešením pro široké spektrum oprav. Rovněž je rychle vytvrzený a dobře brousitelný.

Dvousložkový polyesterový tmel, který kombinuje velmi dobré aplikační vlastnosti s rychlým vytvrzováním.
Tužidla

1.958.2303
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Základy

MaxMeyer nabízí řadu snadno použitelných základů, které disponují velmi dobrou přilnavostí
a odolností proti korozi na holých substrátech (ocel, hliník, galvanizovaná ocel). Řada tužidel
a ředidel poskytuje flexibilitu , která umožňuje produkovat vysoce kvalitní povrchy za všech
podmínek.
Pokud jsou tyto základy přelakovány plniči „mokrý do mokrého“, vysokovrstvými nebo
vyrovnávacími plniči MaxMeyer, které jsou následovány vrchními laky řady MaxMeyer,
je snadné docílit kompletní vysoce kvalitní opravu.
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1.815.7050

POMĚR

1L + 1L
CHROMATE FREE ETCH PRIMER /Bezchromátový Reaktivní Základ/

Základ 7050 je 2K bezchromátový reaktivní základ s velmi dobrými antikorozními vlastnostmi.
Základ 7050 má excelentní přilnavost na holé kovy.
Aktivátor

1.995.7051
1.995.7052

Normální
Pomalý

Aktivátor 7051
Aktivátor 7052

1.880.2000

0.4L
HP PRIMER GREY M5 /HP ZÁKLAD ŠEDÝ M5 VE SPREJI/

1.858.3300

PLASTOMAX

1L
/Polyesterový stříkací tmel PLASTOMAX/

POMĚR

Základy ve spreji vyvinuté pro snadné základování při bodových / spotových opravách rýh a vrypů, které se objeví během broušení.
Tyto základy poskytují pevný a silný podklad, který je možné přímo přelakovat vrstvou vrchního laku.

Stříkací tmel se schopností tvorby extremně vysoké vrstvy, vyvinutý pro silnovrstvé opravy, při kterých poskytuje rychlé
schnutí a snadné broušení.
Ředidla

1.935.1201
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Vysokovrstvé & vyrovnávací plniče

MaxMeyer disponuje celou řadou snadno použitelných standardních a vysokovrstvých plničů.
Tyto plniče tvoří nezbytnou součást kvalitního lakovacího systému a zajišťují, aby vrchní krycí
laky MaxMeyer byly aplikovány na hladký a vyrovnaný povrch. Vysokovrstvé plniče jsou
používány na opravy hlubších nedostatků povrchu v rozsáhlejší ploše, zatímco vyrovnávací
plniče jsou používány na vyrovnání drobných nerovností na povrchu substrátu / předchozí vrstvy
/. Oba dva druhy plničů jsou snadno aplikovatelné i brousitelné a mají hlavní vliv na rozliv a
finální vzhled následující vrstvy barevného lakovacího systému.
Řada tužidel a ředidel poskytuje flexibilitu , která umožňuje produkovat vysoce kvalitní povrchy
za všech podmínek.
Pokud jsou tyto plniče přelakovány vrchními laky řady MaxMeyer, je snadné
docílit
kompletní vysoce kvalitní opravu.
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3L
HP FILLER LIGHT GREY / GREY / DARK /HP PLNIČ SVĚTLE ŠEDÝ / ŠEDÝ / TMAVĚ ŠEDÝ

POMĚR

1.841.8700 / 1.841.8800 / 1.841.8900

Optimální vysokovrstvý plnič disponující skvělými vlastnostmi, jako je rychlé schnutí a excelentní brousitelnost. Je k dispozici ve třech
odstínech šedé barvy „multigrey“ a díky tomu poskytuje excelentní optimální kryvost celé škále odstínů barevných vrchních laků.

1.856.3011

POMĚR

1L + 2.5L
TOPFILLER HS GREY /VRCHNÍ PLNIČ ŠEDÝ/

Uživatelsky komfortní plnič vyvinutý pro použití pod vrchní laky systémů MaxiCar / DuralitCar / Aqua Max ředitelných organickými
rozpouštědly, který dodává opravám velmi dobrou výkonnost.

1.856.4020

POMĚR

1L + 2L
MS FILLER 4 : 1 /MS PLNIČ 4 : 1/

Uživatelsky komfortní plnič vyvinutý pro použití pod vrchní laky systémů MaxiCar / DuralitCar ředitelných organickými rozpouštědly,
který dodává opravám velmi dobrou výkonnost.
Tužidla

1.954.4000
1.954.6000
1.954.8000
1.954.9000

Pomalé
Rychlé
Extra Rychlé
Super Rychlé

MS Tužidlo
MS Tužidlo
MS Tužidlo
MS Tužidlo

Pro opravy nad 25°C
Pro opravy mezi 18°C a 25°C
Pro opravy pod 18°C
Pro bodové opravy pod 25°C

Rychlé
Normální
Pomalé

2K Univerzální Ředidlo
2K Univerzální Ředidlo
2K Univerzální Ředidlo

Pro opravy pod 18°C
Pro opravy mezi 18°C a 25°C
Pro opravy nad 25°C

Ředidla

1.911.4305
1.911.4310
1.911.4320

1.820.2000

1L
AQUAMAX HS FILLER /AQUAMAX HS PLNIČ/

Vodouředitelný 1K plnič ve formě připravené k použití.
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Podklady & vyrovnávací základové
plniče „mokrý do mokrého“

MaxMeyer nabízí řadu snadno aplikovatelných podkladů a vyrovnávacích plničů
„mokrý do mokrého“. Tyto plniče byly vyvinuty za účelem vyrovnání rýh, vzniklých při broušení
a poskytují excelentní přilnavost mezi substrátem / podkladem a barevnými bázemi.
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1.841.0310

POMĚR

1L + 3L
BLITZSEALER GREY /BLITZSEALER ŠEDÝ/

Základový plnič „mokrý do mokrého“ s velmi dobrou přilnavostí vyvinutý pro použití pod systémy vrchních krycích laků
AquMax / Duralit Extra UHS. Je ideálním produktem pro lakování nových dílů.

POMĚR

1.841.0204

1L
CLEARSEALER 540 /TRANSPARENTNÍ PLNIČ 540/

Víceúčelový transparentní plnič / podklad pro podporu přilnavosti. Je vyvinut za účelem zvýšení přilnavosti na pórovitých
substrátech. Díky tomu že, poskytuje excelentní přilnavost s minimálními nároky na přípravu je ideální pro práce, které spočívají
v kompletní změně barvy karoserie automobilu.
Tužidla

1.954.4000
1.954.6000
1.954.8000
1.954.9000

Pomalé
Rychlé
Extra Rychlé
Super Rychlé

MS Tužidlo
MS Tužidlo
MS Tužidlo
MS Tužidlo

Pro opravy nad 25°C
Pro opravy mezi 18°C a 25°C
Pro opravy pod 18°C
Pro bodové opravy pod 25°C		

Rychlé
Normální
Pomalé

2K Univerzální Ředidlo
2K Univerzální Ředidlo
2K Univerzální Ředidlo

Pro opravy pod 18°C
Pro opravy mezi 18°C a 25°C
Pro opravy nad 25°C

Ředidla

1.911.4305
1.911.4310
1.911.4320
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AquaMax

Vodouředitelné báze

AquaMax je snadno použitelný systém vodouředitelných bází pro dvou a třívrstvé opravy, který
poskytuje dobrou shodu barevných odstínů napříč všemi značkami automobilů běžné produkce.
Barevné báze AquaMax, ať už při aplikaci na celý díl nebo bodově / spotově, je možné přelakovat
jakýmkoliv čirým lakem ze sortimentu MaxMeyer, protože všechny tyto čiré laky poskytují velmi
dobrý, trvanlivý a odolný konečný povrch.
Pokud jsou barevné báze AquaMax použity na opravy, které byly jednoduše a snadno připraveny
pomocí vysokovrstvých plničů, vyrovnávacích plničů nebo plničů „mokrý do mokrého“ značky
MaxMeyer a přelakovány čirými laky MaxMeyer, pak je snadné dosáhnout vždy vysoké kvality v
rámci všech typů oprav.
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POMĚR

SERIA 500

0.5L + 1L + 2L
AQUAMAX TINTERS /BÁZE AQUAMAX/

AquaMax je vodouředitelný systém, který zahrnuje pastelové, metalické, perleťové a xiralické tónovací báze. Díky tomu, že tento systém
nabízí více než 20.000 barevných receptur, je schopen poskytnout přesnou shodu odstínů v rámci všech hlavních barev, které používají
výrobci automobilů.
Ředidla

1.911.9910 		

Ředidlo AquaMax

1.931.4501

5L
AQUAMAX PRECLEANER /PŘEDČISTIČ AQUAMAX/

Vodouředitelný předčistič je vyvinut za účelem snížení emisí organických těkavých látek. Je vhodný pro snadné odstranění
znečisťujících látek ze všech lakovatelných substrátů.

1.936.1100

5L
AQUAMAX GUNCLEANER /ČISTIČ LAKOVACÍCH PISTOLÍ AQUAMAX/

Vodouředitelný čistič pistolí, který má díky unikátní receptuře excelentní čistící schopnosti.

1.975.3100

2.5K
FLOCCULANT AGENT /FLOKULAČNÍ ČINIDLO/

Koagulační činidlo dodávané v práškové formě vhodné pro čištění odpadní vody, znečištěné při umývání lakovacích pistolí
a nářadí od bází AquaMax.
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UHS Duralit Extra

Systém barevných vrchních krycích laků s přímým leskem
ředitelných organickými rozpouštědly, vyhovující současné
legislativě v oblasti VOC

MaxMeyer UHS Duralit Extra je snadno použitelný systém 2K akrylátových vrchních barevných
laků s přímým leskem, který poskytuje dobrou shodu odstínů napříč barevnou škálou, kterou
používají všichni hlavní výrobci automobilů. Systém UHS Duralit Extra poskytuje konečnému
povrchu excelentní lesk, odolnost a trvanlivost.
Řada tužidel a ředidel umožňuje lakovnám tak širokou flexibilitu, že jsou schopny produkovat
vysoce kvalitní finální povrchy za všech podmínek.
Pokud jsou barevné laky s přímým leskem UHS Duralit Extra použity na opravy, které byly
jednoduše a snadno připraveny pomocí vysokovrstvých plničů, vyrovnávacích plničů nebo plničů
„mokrý do mokrého“ značky MaxMeyer, pak je snadné vždy dosáhnout všeobecně vysoké kvality
v rámci všech typů oprav.
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1L + 3.5L
UHS DURALIT EXTRA TINTERS /TONERY UHS DURALIT EXTRA/

POMĚR

SERIA 150

Míchací systém vrchních krycích laků s přímým leskem a vysokým obsahem sušiny na bázi organických rozpouštědel, který zcela
vyhovuje předpisům evropské legislativy v oblasti VOC. Kompaktní řada tónovacích komponent poskytuje komplexní nabídku
odstínů s přímým leskem. Tónovací komponenty s vysokým obsahem sušiny, poskytují ve srovnání s konvenčními barvami s
přímým leskem výrazně nižší spotřebu materiálu.
Tužidla

1.954.2860
1.954.2870
1.954.2880

Střední
Rychlé
Extra Rychlé

UHS Tužidlo 2860
UHS Tužidlo 2870
UHS Tužidlo 2880

Bodové opravy i opravy přestřiky celých dílů pod 25°C
Pro opravy mezi 18°C a 25°C
Pro bodové opravy pod 25°C

Ředidla

1.841.0550

Normální		
Pomalé		

1L
ENGINE BAY ADDITIVE /ADITIV PRO LAKOVÁNÍ VNITŘNÍCH PROSTOR/

Opravy - přestřiky celých dílů i bodové opravy pod 25°C
Opravy celých dílů nad 25°C

POMĚR

1.911.2810
1.911.2820

Aditiv pro lakování vnitřních prostor se přidává do barev UHS Duralit Extra a je vyvinut pro zjednodušení a urychlení oprav vnitřních
např. motorových prostor. Poskytuje přesně odpovídající povrchy v odstínech vnitřních prostor. Zároveň na všech vnějších plochách
poskytuje základní vrstvu “mokrý do mokrého”, přelakovatelnou vrchním lakem.
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Čiré laky

vyhovující legislativním předpisům

MaxMeyer nabízí širokou řadu snadno použitelných čirých UHS laků vyhovujících evropské
legislativě v oblasti VOC.
Tyto čiré laky jsou vyvinuty na moderní platformě materiálů s vysokým obsahem sušiny.
Díky tomu ve srovnání s konvenčními čirými laky, v rámci provádění stejné opravy, umožňují
výraznou úsporu materiálu. Snadná aplikace s vysokou a robustní stavbou vrstvy spojená
s vysokým leskem finálního povrchu dává lakovnám flexibilitu vytvářet vysoce
kvalitní odolný povrch při všech typech oprav (bodové opravy, opravy celých dílů,
přestřiky celé karoserie).
Řada tužidel a ředidel umožňuje lakovnám tak širokou flexibilitu, že jsou schopny
produkovat vysoce kvalitní finální povrchy ve všech podmínkách.
Pokud jsou UHS čiré laky použity na opravy, které byly jednoduše a snadno připraveny
pomocí vysokovrstvých plničů, vyrovnávacích plničů nebo plničů „mokrý do mokrého“
a vodouředitelných bází značky MaxMeyer AquaMax, pak je snadné vždy dosáhnout vysoké
kvality v rámci všech typů oprav.
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5L
LOW VOC UHS CLEAR /UHS ČIRÝ LAK S NÍZKÝM OBSAHEM VOC/

POMĚR

1.360.0350

Optimálně výkonný 2K UHS čirý lak poskytující skvělé aplikační vlastnosti a excelentní vzhled finálního povrchu.
V závislosti na výběru tužidla může být použit pro bodové opravy, opravy celých dílů nebo na přestřiky celých karoserií.

1.360.0950

POMĚR

1L
HIGH PRODUCTIVITY 2K UHS ACRYLIC CLEAR
/VYSOCE PRODUKTIVNÍ 2K UHS AKRYLÁTOVÝ ČIRÝ LAK/

Vysoce kvalitní čirý lak specificky vyvinutý pro opravy 1 – 3 dílů. Je ideální pro zákazníky hledající rychlé schnutí.
Tužidla

1.954.2860
1.954.2870
1.954.2880

Normální
Rychlé
Extra Rychlé
		

Dílčí opravy i přestřiky celých dílů a karoserie pod 25°C
Pro bodové opravy a opravy celých dílů.
Vhodný pouze pro použití na malých plochách, na kterých není požadován vysoce lesklý
konečný povrch, pouze při teplotě pod 25°C.

Ředidla

1.911.2510
1.911.2520
1.911.2530
1.921.6050

Normální
Pomalé
Extra Pomalé
Katalyzátor

Opravy - přestřiky celých dílů i bodové opravy pod 25°C
Opravy celých dílů i přestřiky celé karoserie
Pro aplikace při vyšších teplotách
Pro retušovací opravy pod 25°C

1.360.0700

POMĚR

1L
MAT CLEARCOAT /MATNÝ ČIRÝ LAK/

Jednoúčelový 2K čirý lak poskytující jednotný matný konečný povrch.
Tužidla

1.954.4000
1.954.6000
1.954.8000
1.954.9000

Pomalé
Rychlé
Extra Rychlé
Super Rychlé

MS Tužidlo
MS Tužidlo
MS Tužidlo
MS Tužidlo

Pro opravy nad 25°C
Pro opravy mezi 18°C a 25°C
Pro opravy pod 18°C
Pro bodové opravy pod 25°C

Rychlé
Normální
Pomalé

2K univerzální ředidlo
2K univerzální ředidlo
2K univerzální ředidlo

Pro opravy pod 18°C
Pro opravy mezi 18°C a 25°C
Pro opravy nad 25°C

Ředidla

1.911.4305
1.911.4310
1.911.4320
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Plasty

MaxMeyer nabízí ucelené a snadné řešení pro komplexní opravy plastů. Od antistatických
čističů, přes základy pro speciální opravy matných a strukturovaných povrchů zajišťuje
MaxMeyer lakovnám jednoduchý systém pro spolehlivé provádění vysoce kvalitních oprav.
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1.931.4000

1L
ANTISTATIC AGENT

/ANTISTATICKÉ ČINIDLO/

Formulované pro odstranění vzniku statické elektřiny před lakováním plastových dílů.

1.823.1500

1L
1K PLASTIPRIMER

/1K ZÁKLAD NA PLASTY/

1K základ na plasty pro použití na většinu plastů kromě PC, ABS a PUR.

1.880.1600

0,4L
1K PLASTIPRIMER AEROSOL

/1K ZÁKLAD NA PLASTY VE SPREJI/

1K základ na plasty ideální pro základování poškozených míst při bodových opravách plastů.

1.975.5500 / 1.975.5501
1L
TEXTURE ADDITIVE FINE / COARSE

/STRUKTUROVACÍ ADITIV JEMNÝ / HRUBÝ/

Pokud je přimíchán do barevných laků systému UHS Duralit Extra vytváří strukturní efekt s nízkým leskem.
Je k dispozici ve dvou verzích - jemný a hrubý.

1.977.5502

1L
MATTING PASTE (MAT 5) /MATOVACÍ PASTA (MAT 5)/

Může být přidáván do UHS vrchních laků pro dosažení matného vzhledu konečného povrchu.

1.975.1208

0.5L
PLASTICIZING ADDITIVE

/ZMĚKČOVACÍ ADITIV/

Změkčovací aditiv je možné přidávat, jak do vrchních krycích barevných laků, tak i do čirých laků pro dosažení dobré přilnavosti
na pružných plastech.

1.975.5400 / 1.975.5401
1L
TEXTURE ADDITIVE FINE / COARSE

/STRUKTUROVACÍ ADITIV JEMNÝ / HRUBÝ/

Pokud je přimíchán do vrchních barevných laků systémů DuralitCar / MaxiCar vytváří strukturní efekt s nízkým leskem.
Je k dispozici ve dvou verzích - jemný a hrubý.

1.977.3302

1L
MATTING PASTE (MAT 3)

/MATOVACÍ PASTA (MAT 3)/

Může být přidáván do vrchních barevných laků systémů DuralitCar / MaxiCar pro dosažení matného vzhledu konečného povrchu.

1.931.3600

1L + 5L
PLASTICS CLEANER /ČISTIČ NA PLASTY/

Produkt, který efektivně odstraňuje nečistoty a zajišťuje snadné čištění plastových dílů.
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Aditiva & Doplňky

MaxMeyer nabízí ucelenou a snadno použitelnou řadu aditiv a doplňků. Tyto produkty
dělají čest celé značce a zvyšují výkonnost lakovacích systémů MaxMeyer od profesionální
přípravy, přes snadné provádění oprav metodou „do přestřiku“, až po finalizaci celé opravy.
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1.975.2341

0.5L
ANTISILICON ADDITIVE

/ANTISILIKONOVÝ ADITIV/

Aditiv, který je vyvinut pro použití v případě, že se na povrchu vrchního laku objeví tzv. „rybí oka“ jako důsledek kontaminace
nečistotami. Přidává se objemově v rozmezí 0,5 - 2% z celkového objemu směsi připravené k použití.

AD 2370

0.25L

POMĚR

1.975.2370

1.977.2500

1L
MC 80 CONVERTER

POMĚR

Aditiv, který je vyvinut za účelem zkrácení časů schnutí vrchních krycích a čirých laků. Jeho přidáním se zkrátí časy schnutí až o 30%.

/KONVERTOR MC 80/

Aditiv dodávající vrchním krycím lakům DuralitCar schopnost schnout volně na vzduchu.
Ředidla

1.921.1205
1.921.3205
1.911.5405

1.912.5410

0,4L
FADE OUT THINNER AEROSOL

Bezaromátové nitro ředidlo		
Nitro ředidlo Bilux
2K univerzální ředidlo

/PŘESTŘIKOVÉ ŘEDIDLO VE SPREJI/

Přestřikové ředidlo 5410 ve spreji nabízí jednoduchý a snadný proces oprav metodou „do přestřiku“. Má excelentní přestřikové
smáčecí vlastnosti a povrchu opravy „do přestřiku“ dodává vysokou úroveň kvality a lesku.

1.931.3600

1L + 5L
DEGREASER 3600 /ODMAŠŤOVAČ 3600/

Odmašťovač na bázi organických rozpouštědel vyvinutý pro odstraňování nečistot těsně před začátkem lakování.
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