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NEXA AUTOCOLOR ®
NEXA AUTOCOLOR® je jednou ze tří značek z oboru opravy auto- Nexa Autocolor® je jedna z předních světových značek v oboru
laků, které patří vůdčí firmě na trhu - PPG Industries.

opravy laků, dostupná ve 147 zemích díky síti dovozců a specializovaných distributorů.

PPG Industries zaujímá vedoucí postavení ve všech oborech, ve
kterých působí. Je dynamickým, efektivním výrobcem, který využívá Nexa Autocolor® neustále buduje pověst své značky. Dosahujeme
nejmodernější technologie a řešení.

toho angažovaností v partnerské spolupráci s autolakovnami, přijímáním opatření, která slouží zlepšení jejich produktivity a rentability,

Jako světový lídr ve výrobě lakovacích a speciálních materiálů jsme dodáváním inovativních výrobků a systémů oprav, barev výjimečné
byli vždy ve špičce pokud jde o inovace. Jsme pevně přesvědčeni, kvality a vysoce kvalitních nástrojů a služeb.
že nejen úspěch naší firmy, ale především úspěch našich zákazníků
závisí právě na inovaci.

Neustále usilujeme o dosažení dokonalosti a vytvoření přidané hodnoty pro naše zákazníky, v čemž nám pomáhá silná oddanost na-

PPG má výrobní závody a dceřinné společnosti ve více než 60 šim základním hodnotám.
zemích světa.
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Barva

Na zelené vlně

Značka Nexa Autocolor® zajišťuje rychlý a spolehlivý proces identifi- Myšlenka udržitelného rozvoje byla vždy jednou z hlavních zásad
kace barvy v souladu s pravidlem „bez chyby hned napoprvé”.

činnosti koncernu PPG. Mnoho inovací, které jsme zavedli v posledních letech, přineslo našim zákazníkům značný přínos v roz-

Rozsáhlé vědomosti o barvách nám dovolují vyvinout maximálně sahu ekologie, ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.
pokročilé nástroje, které jsou všeobecně oceňovány pro svou přesnost a snadné použití.

V oboru lakovacích materiálů jsme mezi prvními, kteří zavedli na trh
výrobky s nízkým obsahem škodlivých těkavých látek.

S oddaností a plným odhodláním pečujeme o zajištění dokonalé
reprodukce barev, které – jak dobře víme – mají zásadní význam pro

Školení a služby

úspěšnou opravu a dobré výsledky autolakoven.
Značka Nexa Autocolor® připravila výjimečnou nabídku školení

Kvalita

a služeb, které slouží lepšímu vybavení servisů poznatky, technickými řešeními a dovednostmi. Všechno to pak vede ke konečnému

Díky investicím do výzkumu a vývoje mohou vznikat nejmodernější efektu: dosažení vyšších zisků. Dbáme na vynikající servis zákazvýrobky a postupy, které nabízejí řešení šitá na míru potřeb autola- níkům prostřednictvím rozsáhlé distribuční sítě a umožňujeme zakoven. Zaručujeme maximální kvalitu v každém oboru činnosti, která městnancům servisů poskytování služeb na nejvyšší úrovni.
se projevuje ve způsobu, jakým podnikáme a spolupracujeme se zákazníky.

Odborné znalosti a nepřetržitý vývoj výrobků jsou základem toho,
že volba technologie Nexa Autocolor® jako řešení pro opravy laků
je zárukou Vašeho úspěchu!
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Doživotní záruka
Nexa Autocolor®
Doživotní záruka NEXA AUTOCOLOR® se vztahuje na každou opravu autolaku svěřenou lakovnám, které využívají nejkvalitnější lakovací systémy Nexa Autocolor®.

Program
CertifiedFirst™

Certifikovaná lakovna a značka Nexa Autocolor® jsou zárukou, že
opravovaný lakovaný povrch vozidla si udrží lesk a trvanlivost po
celou dobu provozu vozidla.

CertifiedFirst™ je iniciativa zahrnující vytvoření sítě karosářských
a lakýrnických servisů s technickým zázemím koncernu PPG,
což zaručuje rychlou a dobře provedenou opravu.
Program je určen majitelům opraven, firmám spravujícím vozové
parky, pojišťovnám.
Doživotní záruku Nexa Autocolor® mohou nabízet pouze ty lakovPřistoupením k síti CertifiedFirst™ získává lakovna podporu PPG

ny, které splňují kritéria způsobilosti. Aby mohla lakovna přistoupit

v rozsahu:

k programu, musí dosáhnout stanovenou úroveň standardu posky-

•

Vizualizace

tovaných služeb.

•

Technologie oprav

•

Školení

•

Přístupu k vysoce kvalitnímu lakýrnickému materiálu

•

Budování image, který umožní vyniknutí firmy na pozadí
mnoha podobných servisů

Podmínky smlouvy o Doživotní záruce
Nexa Autocolor®
Doživotní záruka Nexa Autocolor® se vztahuje na opravované/lakované povrchy v rozsahu následujících vad autolaku:

Lakovna smí používat název

•

Mělké nebo hluboké praskliny

a logo CertifiedFirst™. Vyso-

•

Ztráta lesku způsobená křídovatěním, vyblednutím

ká úroveň technologie oprav

•

Odlupování jakékoli vrstvy nanášené během renovace

a vybavení je potvrzena po-

•

Vyblednutí nebo změna barvy

zitivním výsledkem auditu a získáním „Certifikátu Autorizované
lakovny sítě CertifiedFirst™”. Zákazník si pak může být jistý, že

Záruka platí ode dne kompletního dokončení renovační opravy po

oprava probíhá pod přísným dohledem odborníků, mj. certifiko-

celou dobu používání vozidla osobou, která je majitelem vozidla ke

vaného lakýrníka, a v souladu se správnou technologií.

získání Doživotní záruky na opravu lakovaného povrchu.

Síť CertifiedFirst™ nabízí zákazníkům možnost využití rychlé

Výhody programu Doživotní záruky

a cenově dostupné opravy malých ploch, tzv. SMART opravy
SMART. Zákazníci mohou také využít náhradní vozidlo. V případě

Lakovna, která přistupuje k programu Doživotní záruky na opravu

nutnosti může lakovna poskytnout odtahové vozidlo.

lakového povlaku získává:
•

Více objednávek na lakování

Při výběru lakovny, která patří k CertifiedFirst™, má uživatel nebo

•

Doporučení služeb jiným uživatelům vozidel

majitel jistotu, že jeho vozidlo bude opraveno v souladu s vyso-

•

Spokojenost a věrnost zákazníků

kými standardy a za příznivou cenu.

•

Zvýšení hodnoty ojetých vozidel v nabídce autobazarů,
které vyžadují opravu laku

www.CertifiedFirst.com

•

Rychlejší prodej ojetých vozidel
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Koloristické nástroje

Spektrofotometr RapidMatch™ X-5

Zásadní význam pro perfektní opravu má přesná identifikace barvy RapidMatch™ X-5 je přístroj, který
během trvání celého procesu až do konečné aplikace.

slouží k elektronickému měření barvy.
Zajišťuje rychlou a přesnou identifikaci

Značka Nexa Autocolor nabízí bohatý výběr koloristických nástro- barvy s použitím vestavěného zdroje
®

jů, jejichž hlavním úkolem je zajištění perfektní reprodukce barvy.

denního světla a pěti úhlů měření.
Spektrofotometr RapidMatch™ umo-

Kolorboxy se vzorníky
OEM barev
a jejich variant

žňuje zvýšit produktivitu, protože
zkracuje dobu potřebnou k identifikaci barev a provádí výběr z databáze
více než 100 000 virtuálních vzorníků.

•
•
•
•

Vzorníky jsou lakované komplexní

•

Měří barvu z 5 úhlů, čímž zvyšuje přesnost identifikace

technologií vodou ředitelných bází

•

Systém Klikni a použij šetří čas identifikace barvy

Při výrobě vzorníků se používají stejné techniky, doporučované •

Najde nejpodobnější barvy a jejich varianty během několika

pro provádění vlastních oprav.

vteřin – zvyšuje efektivitu

Barva na vzorníku vzniká podle stejné receptury, která se •

Lehká a pohodlná obsluha – může se používat mimo lakovnu

používá v lakovně

při výjezdu k zákazníkovi

Unikátní systém číslování, také v čárkových kódech, usnadňuje •

Spolupráce s programem PaintManager™ dává přístup k celé

vyhledání receptury

barevné databázi PPG
•

AutoPlus

Díky wolframové lampě, která ideálně imituje denní světlo, umožňuje
provést volbu barvy jako v přirozených podmínkách

•

Je vybaven funkcí úpravy receptury

Paleta hlavních továrních barev, rozdělených podle výrobců vozidel,
doplněná o barvy na příslušenství (nárazníky, ozdobné lišty apod.)

Koloristický program PaintManager™

•

Seřazení podle výrobců

•

Úplný popis barvy na každém vzorku

PaintManager™ je pokročilý software pro řízení procesu míchání

•

Určený pro systém Aquabase Plus

laků při opravách osobních a užitkových vozidel.

•

Cca. 10 000 vzorků barev

•

Sledování produktivity zaměstnanců

•

Historie objednávek

•

Kontrola nákladů na spotřebu materiálů

•

Kontrola stavu skladových zásob

®

Aquabase Plus Variant Deck
®

Kolorbox Variant Deck, vyvinutý pro použití se systémem Aquaba- •

Rozsáhlý výběr kontrolních hlášení

se® Plus, tvoří inovativní, pohodlný regál, který využívá vzorky barev •

Možnost spolupráce se spektrofotometrem

dokonalé kvality pro zajištění snadného přístupu k široké škále odstínů barev.
•

Velké rozměry vzorníků

•

Vzorníky vyrobené technologií nástřiku

•

Základní barvy a varianty

•

Více než 7000 vzorníků barev

Color On-Line – Přesná identifikace barvy
•

Přímý přístup k nejnovějším recepturám, 24 hodin denně,
7 dní v týdnu

•

Receptury pro všechny základní barvy,
varianty a speciální odstíny

•

Přesná reprodukce všech
barevných řad, precizní nástroj
se snadnou obsluhou

•

Přístup k více než 350 000 recepturám barev a jejich variant
všech výrobců OEM
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Základy
Samonivelační základy
P565-5601/05/07

Bezchromátový reaktivní základ
P565-9868

Samonivelační základy představují nejnovější technologické trendy.

P565-9868 je dvousložkový, bezchromátový reaktivní základ, který
je určen pro použití pod různé dvousložkové základy značky Nexa

Hlavní výhody:
•

Autocolor®.

Vysoce kvalitní povrchová úprava,
proces bez broušení

P565-9868 byl vyvinut za účelem zdokonalení efektivity procesu

•

Dokonalé nanášení

dodáním výrobku více příznivého pro uživatele. Zlepšené nanáše-

•

Ideální rozliv

ní, rychlé odvětrání v kombinaci s dlouhou zpracovatelností směsi

•

Vynikající přilnavost

(5 dní) plně optimalizují postup opravy.

•

Zkrácený proces opravy
Zaručuje dokonalou korozní odolnost při zachování vynikající přilna-

Tyto základy lze používat pro optimalizaci postupu opravy, zejména vosti na různé druhy podkladů, mj. holé železo, ocel, hliník a galv kombinaci s lakovacím systémem bází Aquabase® Plus nebo se vanizovaná ocel. Dále nabízí dokonalé izolační vlastnosti, zejména
systémem vrchních krycích laků s přímým leskem 2K HS Plus.

v případě nanášení na podklady citlivé vůči působení ředidel.

Na základy P565-560x lze další vrstvu nanášet přímo již od 15 mi- Hlavní výhody:
nut do 5 dní po nanesení základu, bez nutnosti broušení.

•

Rychlé odvětrání

•

Dlouhá zpracovatelnost směsi

•

Vynikající přilnavost a antikorozní vlastností
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Vysokovrstvé plniče 2K HS Plus
P565-5301/05/07

Přilnavostní základy na plasty
P572-2000/2001

Výrobky P565-5301, P565-5305 a P565-5307 jsou 2K akrylátové Systém lakování plastových dílů značky Nexa Autocolor® nabízí
vysokovrstvé plniče, určené pod všechny povrchové laky Nexa Au- řadu produktů, které slouží k účinné renovaci plastových povrchů,
tocolor®, včetně vodouředitelných bází Aquabase® Plus.

od vyčištění dílu, přes přípravu a dosažení vhodné textury po nanesení vrchního laku.

Hlavní výhody:
•

Ideální efekt povrchové úpravy

P572-2000 je 1K základ ve spreji. Rychleschnoucí, transparent-

•

Trvanlivost povlaku

ní základ s nízkým obsahem pigmentu, určený k použití na téměř

•

Dosažení kompletního rozsahu

všechny plasty. Tento základ je určen k provádění bodových oprav

spektrální šedé

(probrusů) nebo oprav malých součástek.

•

Snadné nanášení a broušení
P572-2001 1K přilnavostní základ je rychlý, transparentní základ,
vhodný pro použití na téměř všechny plasty vhodné k lakování.

Plniče mokré do mokrého
2K HS P565-3030/3031
Výrobky P565-3030 a P565-3031 jsou 2K HS akrylátové plniče
mokrý do mokrého, určené pod vrchní laky 2K s přímým leskem
Nexa Autocolor® a vodouředitelné báze Aquabase® Plus.
Hlavní výhody:
•

Ideální efekt povrchové úpravy

•

Trvanlivost povlaku

•

Dosažení kompletního rozsahu
spektrální šedé

•

Snadné nanášení a v případě
potřeby i snadné broušení

Plniče Eco+ P565-4471/4475/4477
Vodouředitelný epoxidový základ
P950-2028

Základy Eco+ jsou nejnovější z řady produktů, vytvořených s ohledem na životní prostředí, které se vyznačují vysokou kvalitou a výbornou vydatností, odpovídající vedoucí světové značce opraváren-

Vodouředitelný epoxidový základ P950-2028 s nízkým obsahem ských výrobků.
VOC nabízí dokonalé izolační vlastnosti, zejména v případě nanášení na podklady citlivé na působení ředidel.

Kromě ekologických hledisek základy Eco+ nabízí mnoho výhod
souvisejících s pracovním postupem a vydatností. Byly vyvinuty za

Hlavní výhody:

účelem dosažení velmi hladkého povrchu, který výrazně zkracuje

•

Dokonalé izolační vlastnosti

a usnadňuje broušení, zajišťuje optimální vydatnost a tím pádem

•

Rychlé schnutí

pomáhá zvýšit rentabilitu lakovny.

•

Vynikající odolnost proti korozi
Základ Eco+ je první opravárenský produkt na světě vyvinutý na

Lze ho používat jako brousitelný základ i jako podklad v systému bázi vysoce kvalitního PET granulátu. Je dostupný ve třech odstímokré do mokrého.

nech spektrální šedé se speciálním tužidlem, P210-4470.
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Aquabase® Plus
Systém vodouředitelných bází

HS Plus
Vrchní krycí laky s přímým leskem

Aquabase® Plus je vysoce kvalitní systém vodouředitelných bází, je- Systém barev s přímým leskem značky Nexa Autocolor® 2K HS
hož používání při opravách aut významně omezuje emise těkavých Plus má všechny výhody technologie HS.
organických sloučenin (VOC) do životního prostředí. Díky tomu systém vodouředitelných bází Aquabase® Plus splňuje všechny normy Hlavní výhody:
pro emise vyplývající z platných právních předpisů.

•

Tvrdý a trvanlivý povrch
s dokonalým leskem

Hlavní výhody:
•

•

Snadná aplikace – produkt

Dokonalá přesnost a shoda

je vhodný k provádění všech

odstínů (včetně metalíz,

typů oprav.

perleťových, uni barev

•

Dokonalá krycí schopnost

a speciálních barev)
•

Vysoká krycí schopnost

Bohatý výběr tužidel v systému 2K HS Plus poskytuje široké mož-

•

Snadné provádění přístřiků

nosti: od sušení po dobu 10 minut při 60°C pro rychlé bodové opravy po standardní sušení po dobu 30 minut při 60°C, které je ideální

Tyto výhody zajistí lakovně zvýšení produktivity a s ní spojené pro realizaci oprav v jakémkoli rozsahu.
rentability.
Systém

vodouředitelných

bází

Aquabase®

Plus,

používaný

v kombinaci s vysoce kvalitními čirými laky a plniči značky NEXA
AUTOCOLOR®, zaručuje dokonalý lesk, vzhled a odolnost povrchové úpravy. Jednoduchý a flexibilní produktový systém se snadnou
aplikací se může uplatnit v širokém rozsahu podmínek.
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Čiré laky
Čirý keramický lak CeramiClear™
P190-6512 2K SR

Čirý lak UHS Premium
P190-6690 2K HS Plus
P190-6690 je dvousložkový, čirý akrylátový lak nejvyšší kvality,
vhodný pro všechny typy oprav.

P190-6512 je určen k opravám i kompletnímu přelakování vozidel
továrně lakovaných čirým keramickým lakem nebo čirým lakem se Hlavní výhody:
zvýšenou odolností vůči poškrábání.

•

Vysoká odolnost

•

Pevná a trvanlivá povrchová úprava s vysokým leskem

Hlavní výhody:
•

Tvrdý a trvanlivý povrch s dokonalým leskem

Systém čirého laku 2K HS Plus P190-6690 nabízí celou řadu řeše-

•

Vhodný k provádění všech typů oprav

ní, od rychlého, 10-minutového sušení při 60°C u rychlých, malých
oprav, po standardní 40-minutové sušení při 60°C, ideální pro aplika-

Čirý lak P190-6512 byl vyvinut pro nanášení na jedno- nebo více- ci při vysokých teplotách na plochách o jakékoli velikosti.
vrstvé vodouředitelné báze.

Čirý lak 2K HS
P190-6550

Čirý lak UHS Premium
P190-7000 2K HS Plus

P190-6550 je čirý akrylátový lak s velkou odolností.
Hlavní výhody:
•

Pevná a trvanlivá povrchová úprava s vysokým leskem

•

Vhodný pro všechny typy oprav

Systém čirého laku 2K HS P190-6550 nabízí celou řadu řešení od
rychlého, 25-minutového sušení při 60°C u malých oprav po 40-minutové sušení při 60°C, které je ideální pro aplikaci při vysokých
teplotách a na větších plochách.

Čirý lak P190-7000 byl vyvinut za účelem zkrácení doby oprav
středního a velkého rozsahu na 20 minut sušení při 60°C. Velmi
dobrých výsledků lze dosáhnout také v případě použití starších

Expresní čirý lak 2K HS Plus
P190-6659

lakovacích kabin, ve kterých není možné dosáhnout vyšších teplot sušení, které vyžadují typické čiré laky. Kromě toho je možné u
oprav malých dílů aplikovat lak P190-7000 v sušicím cyklu 10 minut

P190-6659 je rychleschnoucí 2-složkový expresní čirý lak.

při 60°C.

Hlavní výhody:

Hlavní výhody:

•

Rychlý postup v případě malých oprav

•

Dokonalý rozliv

•

Lak lze nanášet na tvrdé plasty bez plastifikátoru

•

Vhodný pro všechny typy oprav

•

10 minutové sušení

•

Zlepšená odolnost proti poškrábání

•

Možnost sušení při 50°C

Superexpresní systém, určený k opravám jednotlivých součástek
a bodovým opravám. Nabízí možnost 10-minutového sušení při Tento lak je ideální volbou pro případy, kdy se vyžaduje vysoká odol60°C. Expresní systém nabízí u laku P190-6659 15-minutovou nost povrchu a současně vysoká efektivita procesu opravy.
dobu sušení při teplotě 60°C, při opravě 1 až 3 dílů.
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Vodou ředitelný čirý lak
P910-5510

2K™ HS Plus Čirý lak UHS Premium
P190-7020

P910-5510 byl vyvinut pro nanášení na báze Aquabase® Plus.
Jednovrstvá aplikace podstatně zkracuje dobu opravy.

P190-7020 je dvousložkový, akrylátový čirý lak, optimalizovaný
z hlediska aplikace na vodou ředitelné báze Aquabase® Plus.

Hlavní výhody:
•

Snadné provádění oprav do přístřiku

Díky svým vlastnostem zaručuje perfektní povrchovou úpravu

•

Vysoký lesk

s vysokým leskem spojenou s rychlým procesem: 15 minut sušení

•

Snadné a rychlé leštění,

při 60°C. Čirý lak P190-7020 splňuje normy pro emise VOC.

což zvyšuje produktivitu práce
Hlavní výhody:
P910-5510 je určen zejména pro lakovny, kde se vyžaduje snížení •

Dlouhá životnost směsi

emisí VOC na minimum při současném zachování vysoké kvality

umožňuje její aplikaci na

opravy a dokonalého konečného vzhledu povrchu.

velkých plochách

P190-1062 Čirý lak – MATNÝ
P190-1063 Čirý lak – POLOMATNÝ

•

Výborné aplikační vlastnosti

•

Ideální reprodukce
originálního povrchu

•

Snadné leštění

Jako odpověď na rostoucí zájem na trhu po matných a polomatných lacích, prezentuje NEXA AUTOCOLOR® svůj nejnovější inovativní výrobek vyvinutý tak, aby byl zajištěn speciální postup jejich
opravy.
Matný P190-1062
a polomatný P190-1063
jsou čiré laky nové
generace určené
pro opravy matných
a polomatných povrchů.
Tyto výrobky byly navrženy tak, aby je bylo možné společně míchat
v širokém rozsahu poměrů, za účelem dosažení perfektní shody s
originálním povrchem bez ohledu na místní podmínky nebo rozdíly,
které se mohou objevit mezi vozidly lakovanými ve stejnou dobu ve
stejné továrně.
P190-1062 a P190-1063 zaručují flexibilní řešení pro specializované
opravy vozidel originálně lakovaných matnými laky. Oba laky lze aplikovat na tuhé plasty (včetně krytů zrcátek, nárazníky, mřížky) bez nutnosti používání speciálních přísad. Čiré matné laky nabízejí dokonalé
aplikační vlastnosti. Lze z nich snadno odstranit drobné vady, takže
dále zvyšují produktivitu lakovny.

* Všechny doby sušení jsou uvedeny pro teplotu kovu
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ZVEME VÁS, ABYSTE SE PUSTILI DO INOVATIVNÍHO ZÁŽITKU

NA NAŠICH NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
Společnost NEXA AUTOCOLOR® provedla rozsáhlý výzkum u lakoven a distributorů a s touto zpětnou
vazbou nyní vytvořila zcela nové špičkové webové stránky

www.nexaautocolor.com
V rámci naší pokračující snahy o postupné zlepšování naší internetové a reálné nabídky jsou naše nové osobité webové stránky navrženy
tak, aby zlepšily zážitek uživatele a poskytly vyčerpávající informace za použití nového intuitivního navigačního systému.
Tyto nové nejmodernější webové stránky jsou nastaveny tak, aby poskytovaly souvislé vysoce kvalitní informace o našich inovativních
nástrojích, prvotřídních barvách, výrobcích a optimalizaci procesů. Snadný přístup k důležitým novinkám, snadno ovladatelné nástroje,
služby a pravidelné aktualizace školení přinášejí skutečnou hodnotu do každodenního života našich zákazníků.
Nexa Autocolor®. Jednička v efektivitě procesů oprav.

www.nexaautocolor.com

Nexa Autocolor® je ochrannou známkou PPG Industries. ©2012 PPG Industries, všechna práva vyhrazena.
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