
 

 

 

Barvy nás baví! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Produkt  Název  Produkt  Název  

P565-5801/E1  RYCHLÝ ZÁKLADOVÝ PLNIČ - SG01 BÍLÝ  P565-5807/E1  RYCHLÝ ZÁKLADOVÝ PLNIČ - SG07 TMAVĚ ŠEDÝ  

P565-5805/E3  RYCHLÝ ZÁKLADOVÝ PLNIČ - SG05 ŠEDÝ  P852-1680/E1  EXPRESNÍ ŘEDIDLO PRO P565-580X  

Produkt  Název  

P852-1670/E1  PRIMER ADDITIVE FOR PLASTICS/ADITIV ZÁKLADOVÝ PRO PLASTY  

Číslo 2 / 2016 

Ročník: 4 

 
OBSAH – rubriky: Novinky / Produktové informace / Akce / Soutěž / Školení / Vtipy 

NOVINKA V SORTIMENTU AUTOFIT 
 

TVRDÝ A TÓNOVATELNÝ OCHRANNÝ NÁTĚR RAPTOR 
 

Představujeme vám novinku v našem sortimentu = unikátní tvrdý a tónovatelný ochranný nátěr značky RAPTOR. Tento nátěr se 

vyznačuje velmi jednoduchým použitím, odolností, flexibilitou a dalšími výbornými vlastnostmi, které jej řadí na špičku v rámci 

svého segmentu. Je vhodný k aplikaci zejména na nárazníky, blatníky, rámy, podvozky, korby pick-upů, zavazadlové prostory 

dodávkových a nákladních vozů, off-roady, ale využití nabízí také v lodním průmyslu nebo zemědělství. Jeho hlavní předností je 

ochrana povrchů před mechanickým poškozením, vlhkostí, korozí, chemikáliemi, palivy a extrémně vysokými teplotami. Pomáhá 

tlumit hluk a vibrace a chrání povrch před UV zářením. RAPTOR si můžete jednoduše natónovat na požadovanou barvu a 

můžete ho aplikovat na jakýkoliv povrch. K aplikaci je možné použít UBS pistoli, HVLP pistoli, váleček nebo štětec. Je dodáván 

v různém balení od 750ML lahví až po 200L sudy.  

 

NOVINKY NEXA AUTOCOLOR®  
 

INOVATIVNÍ 2K RYCHLESCHNOUCÍ ZÁKLADOVÉ PLNIČE P565-580X 

 

NEXA AUTOCOLOR® uvádí na trh nové rychleschnoucí základové plniče P565-5801, P565-5805 a 

P565-5807. Tyto plniče nabízí snadnou jednokrokovou aplikaci a vynikající brousitelnost. Po aplikaci 

trvá vysušení při běžné teplotě 1 hodinu, což je o 50% kratší doba než u jiných plničů, a tím se celkově 

zkracuje proces opravy. Samozřejmostí je dostupnost ve třech odstínech spektrální šedé (SG), jejichž 

kombinací lze připravit kompletní paletu odstínů SG. To umožňuje rychlé a snadné dosažení perfektní 

odstínové shody a rovněž optimalizaci spotřeby vrchních krycích laků. NEXA AUTOCOLOR® si díky 

těmto plničům upevňuje svou pozici leadera na trhu inovativních produktů! 

 

NOVÝ ADITIV DO SAMONIVELAČNÍHO ZÁKLADU PRO LAKOVÁNÍ PLASTŮ 

P852-1670/E1 

 

Další novinkou v sortimentu produktů značky NEXA AUTOCOLOR® je aditiv do samonivelačního 

základu pro lakování plastů. Tento aditiv umožňuje přímou aplikaci samonivelačního základu na 

všechny běžně používané plasty v opravárenství, aniž by se musel použít základ na plasty, což zkracuje 

dobu opravy až o 40%. Aditiv P852-1670 je navržen jako náhrada ředidla ve směsi. Základ může být 

přímo přelakován bázemi AQUABASE® Plus nebo vrchními laky 2K HS Plus. Nyní je tedy možná přímá 

aplikace samonivelačního základu na všechny běžně přelakovatelné substráty. 

 



ZAJÍMAVÉ PRODUKTY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Navazujeme na předchozí vydání našeho časopisu Autofit 

Expres, ve kterém jsme vám představili základy značky Nexa 

Autocolor®, a v tomto aktuální čísle vám představíme čiré laky 

značky Nexa Autocolor®.  

 

 

Čirý keramický lak CeramiClear™ P190-6512 2K SR 

 

P190-6512 je určen k opravám i kompletnímu přelakování 

vozidel továrně lakovaných čirým keramickým lakem nebo 

čirým lakem se zvýšenou odolností vůči poškrábání. 

 

Hlavní výhody: 

 Tvrdý a trvanlivý povrch s dokonalým leskem 

 Vhodný k provádění všech typů oprav 

 

Čirý lak P190-6512 byl vyvinut pro nanášení na jedno- nebo 

více-vrstvé vodouředitelné báze. 

 

 

Čirý lak 2K HS P190-6550 

 

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, 25minutového sušení při 60°C u malých 

oprav po 40minutové sušení při 60°C, které je ideální pro 

aplikaci při vysokých teplotách a na větších plochách.  

 

 

Expresní čirý lak 2K HS Plus P190-6659 

 

P190-6659 je rychleschnoucí 2složkovýexpresní čirý lak. 

 

Hlavní výhody: 

 Rychlý postup v případě malých oprav 

 Lak lze nanášet na tvrdé plasty bez plastifikátoru 

 10minutové sušení 

 

Superexpresní systém určený k opravám jednotlivých 

součástek a bodovým opravám. Nabízí možnost 

10minutového sušení při 60°C. Expresní systém nabízí u laku 

P190-6659 15minutovou dobu sušení při teplotě 60°C při 

opravě 1 až 3 dílů. 

 

 

Vodou ředitelný čirý lak P910-5510  

 

P910-5510 byl vyvinut pro nanášení na báze Aquabase® 

Plus. Jednovrstvá aplikace podstatně zkracuje dobu opravy. 

 

 

Hlavní výhody: 

 Snadné provádění oprav do přístřiku 

 Vysoký lesk 

 Snadné a rychlé leštění, což zvyšuje produktivitu práce 

 

P910-5510 je určen zejména pro lakovny, kde se vyžaduje 

snížení emisí VOC na minimum při současném zachování 

vysoké kvality opravy a dokonalého konečného vzhledu 

povrchu. 

 

 

P190-1062 Čirý lak – MATNÝ 

P190-1063 Čirý lak – POLOMATNÝ  

 

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. 

 

 

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

 

P190-7020 je dvousložkový akrylátový čirý lak optimalizovaný 

z hlediska aplikace na vodou ředitelné váze Aquabase® Plus. 

 

Díky svým vlastnostem zaručuje perfektní povrchovou úpravu 

s vysokým leskem spojenou s rychlým procesem: 15 minut 

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

VOC.  

 

Hlavní výhody: 

 Dlouhá životnost směsi 

umožňuje její aplikaci na 

velkých plochách 

 Výborné aplikační vlastnosti 

 Ideální reprodukce originálního  

povrchu 

 Snadné leštění 

 

 

 

 

ZAJÍMAVÉ PRODUKTY NEXA AUTOCOLOR® 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

Název zboží Množství MJ 
Ceníková cena/ 

MJ 

Akční cena/ 
MJ 

Filtr kapsový 380x415x650 Saima 1 ks 440,- Kč 309,- Kč 

Předfiltr G3 EW-150 1 m2 80,- Kč 70,- Kč 

Filtr podlahový Paint Stop 2" 0,75x20m 1 ks 1 125,- Kč 720,- Kč 

Stropní filtr Sawatex 600g/m2 1 m2 395,- Kč 289,- Kč 

Filtr kazeta 385x170x24mm 1 ks 157,- Kč 109,- Kč 

Filtr kazeta 385x630x24mm 1 ks 192,- Kč 173,- Kč 

Kód Název produktu Složení sady MJ 
Cena za 

sadu 

KTP001 
Farecla sada past 
KTP001 

GMC612 žlutý pěnový kotouč 

ks 540,- Kč 
GMF601 černý pěnový kotouč 

G3P506 pasta G3 Premium 0,5kg 

G3G501 pasta G3 Glaze 0,5kg 

Čirý lak UHS Premium  

P190-6690 2K HS Plus 

 

P190-6690 je dvousložkový čirý akrylátový lak nejvyšší kvality 

vhodný pro všechny typy oprav. 

 

Hlavní výhody: 

 Vysoká odolnost  

 Pevná a trvanlivá povrchová úprava s vysokým leskem 

 

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

řešení, od rychlého 10minutového sušení při 60°C u rychlých, 

malých opravu, po standardní 40minutové sušení při 60°C 

ideální pro aplikaci při vysokých teplotách na plochách 

jakékoliv velikosti. 

 

AKČNÍ NABÍDKY 
 

FILTRY PRO LAKOVACÍ KABINY SAIMA ZA SKVĚLÉ CENY 

 

Dopřejte své lakovací kabině Saima po dlouhé zimě pořádný jarní úklid. Připravili jsme si pro vás velmi zajímavou nabídku 

vybraných filtrů určených pro lakovací kabiny Saima za atraktivní ceny. Veškeré filtry máme skladem ihned k dodání! 
 

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% a nelze na ně uplatnit žádné další akce nebo slevy. 

Akční nabídka platí do 31.5.2016.  

 

JEDNOKROKOVÁ LEŠTÍCÍ PASTA FARÉCLA G3 PREMIUM 
 

Pro vyleštění broušeného povrchu již nepotřebujete 2 různé produkty, pomocí 

jednokrokové leštící pasty G3 Premium povrch vyleštíte a zároveň mu dodáte požadovaný 

lesk. Pro finální ochranu leštěného povrchu aplikujte na závěr ochrannou pastu G3 Glaze. 

Tato pasta zanechá na povrchu ochranný film, který je vodoodpudivý a prodyšný. 

Zanechává dodatečný lesk a ochrannou vrstvu.   

 

 Nyní můžete tyto pasty vyzkoušet zakoupením kompletní sady včetně leštících kotoučů. 



ZAJÍMAVÉ PRODUKTY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín konání Doba trvání Uzávěrka přihlášek Místo Název 

05.04.-06.04.2016 2 dny 29.03.2016 Brno Speciální aplikace 

03.05.-04.05.2016 2 dny 26.04.2016 Brno Koloristika 

18.05.2016 1 den 11.05.2016 Brno Vady povrchu 

01.06.2016 1 den 25.05.2016 Brno Paint manager + SPFM 

15.06.2016 1 den 08.06.2016 Brno Příprava povrchu a základování 

SOUTĚŽ 
 

Jak jsme avizovali v předchozím čísle, přinášíme vám další soutěž o zajímavou 

cenu. Tentokrát hrajeme o nářadí značky BOSCH (sada bitů a nástrčných klíčů 

43ks). Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku, která zní: 

JMENUJTE ALESPOŇ JEDEN Z PATENTŮ NA REVOLUČNÍ 

TECHNOLOGII V AUTOOPRAVÁRENSTVÍ ZNAČKY NEXA 

AUTOCOLOR®. 

Odpověď najdete na našich webových stránkách www.autofit.cz. Správné 

odpovědi spolu s kompletními kontaktními údaji (jméno, firma, adresa, telefon) 

nám zasílejte na e-mail hejnalova@autofit.cz, a to do 31.5.2016. Do předmětu 

zprávy uveďte heslo „SOUTĚŽ“. Po skončení soutěže vylosujeme ze správných 

došlých odpovědí jednoho výherce, který obdrží výhru. 

 

PLÁN ŠKOLENÍ 
 

Připomínáme vám možnost zúčastnit se některého z našich zajímavých kurzů, díky nimž si můžete zvýšit svou kvalifikaci či 

profesní dovednosti. Aktuálně se můžete přihlásit na níže uvedené kurzy, a to zasláním vašich údajů na e-mail info@autofit.cz. 

Pro více informací neváhejte kontaktovat některého z našich obchodních zástupců. 

VTIPY 
 

Auto Fit, spol. s r.o. 

BRNO: Vídeňská 112a, 619 00 Brno, tel: +420 548 213 987-9, fax: +420 548 213 990,  mobil: +420 608 602 080, info@autofit.cz 

PRAHA: V Chotejně 7, 102 00 Praha 10, tel/fax: +420 272 704 492, mobil: +420 608 602 078, praha@autofit.cz 

www.autofit.cz 

 

Opatrný muž zaparkuje auto v Praze na rušné silnici, ale před 

tím, než odejde do restaurace, nechá za okýnkem cedulku: 

„Autorádio nemám, motor je zadřený, nádrž prázdná a kufr 

vybraný.“ Když se vrátí k autu za dvě hodiny, je na cedulce 

připsáno: „Tak to by ti ty kola byly vlastně taky na hovno!“ 

 

Baví se Američan, Němec a 

Čech, kdo má jak drahé auto. 

Američan říká: „Mě stálo auto tři 

měsíční platy.“ Němec kvituje: 

„Mě moje auto stálo půlroční 

plat.“ Čech: „Mě stálo auto 

celoživotní úspory.“ Oba se na 

něj otočí a obdivně hvízdnou: 

„Ty vole, to máš tak drahý 

auto?“ 

 

Evropský institut motorové dopravy porovnával silnice 

v Čechách a v Evropě a došel k závěru, že české silnice 

jsou na jedničku. Problém nastává, zařadíte-li druhý a vyšší 

převodový stupeň! 

 

Jede chlápek na Harleyi, černá kožená 

bunda, černá helma a frčí si to 250 km/h a 

najednou vidí, přímo proti němu letí vrabec. 

A za pár vteřin "prásk," vrabec narazí do 

helmy. Omráčený vrabec leží na zemi, 

harleyář zastaví, vezme ho do ruky a říká 

si: "Chudák vrabec, co teď s ním?". Tak ho 

vezme domů, dá ho do klícky, dá mu tam 

mističku s vodou, kousek chleba a nechá 

ho tak. Omráčenej vrabec se asi po dvou 

hodinách probere, rozhlíží se a říká si: 

"Mříže, voda, chleba. Do p*dele, já ho 

zabil..." 
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