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Vážení a milí zákazníci, obchodní partneři a přátelé, 

 doufáme, že jste těžké období posledních měsíců přečkali hlavně ve zdraví 

a bez větších problémů a stejně jako my opět vyhlížíte lepší a klidnější zítřky.  

 Přinášíme Vám k tomu další čtení v podobě našeho čtvrtletníku Autofit Ex-

pres, ve kterém Vám tentokrát představíme novinku v sortimentu tmelů značky 

EVERCOAT, novou lešticí pastu Farécla, zajímavý článek o automatickém zařízení 

MoonWalk s podtitulem „Od problémů k zisku“ a také se ohlédneme za předvádě-

cími akcemi, které jsme pro Vás v posledních týdnech uspořádali. 

 Držíme Vám i sobě palce, abychom se vrátili do běžného života, zůstali 

zdraví a plní elánu a optimismu. Užívejte si krásných letních dní, načerpejte no-

vou energii a sílu a hlavně nezapomínejte, že my jsme tu stále pro Vás 

připraveni Vám pomoci v jakékoliv situaci. Děkujeme za Vaši přízeň! 

Váš AutoFit 

 

  

EVERCOAT OPTEX SUPER BUILD 4:1 - NOVINKA 

VÁŠ PROFESIONÁLNÍ PARTNER 

V únoru letošního roku jsme se stali výhradními dovozci produktů 

značky EVERCOAT do České republiky. Nyní Vám představujeme no-

vinku v sortimentu těchto unikátních amerických tmelů, a to polyesterový 

základový plnič EVERCOAT OPTEX™ Super Build 4:1.   

Super Build 4:1 má vynikající plnící schopnosti a umožňuje velmi snadné 

broušení. Může být aplikován na důkladně obroušené a očištěné holé kovy, 

hliník, laminát, tuhý plast a další podkladové materiály. Je kompatibilní s vo-

dou ředitelnými lakovacími systémy a rovněž splňuje limity obsahu VOC.  

Patentovaná technologie OPTEX™ přináší naprostou revoluci v oblasti 

podkladových materiálů – po aplikaci má materiál růžovou barvu, která se 

však během broušení změní na šedou. Díky tomu hned na první pohled 

vidíte nerovnosti povrchu, jako jsou různé škrábance, důlky, prohlubně, 

póry, vystouplá místa aj., a to bez nutnosti použití černého kontrolního 

prášku.   

EVERCOAT získal v roce 2018 za tuto technologii mezinárodní ocenění 

v rámci veletrhu SEMA jako nejlepší novinku v oblasti autoopraváren-

ství! Toto ocenění je každoročně udělováno inovacím, které jsou porotou 

vybírány v 16 kategoriích z více než 3.000 produktů.  

 

Odkaz na video 

na našem 

YouTube (v AJ) 

Identifikace defektů 

pomocí technologie 

OPTEX™  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARÉCLA – NOVÁ LEŠTICÍ PASTA G360 

 
Jako jeden z předních prodejců produktů Farécla 

v České republice Vám představujeme novou lešticí pastu 

Farécla G360.  

Tuto pastu je možné zakoupit samostatně nebo ve výhod-

ném setu spolu s lešticími kotouči.  

V nabídce máme dva sety – první s názvem Super Fast 

Compound Kit je vhodný pro kompletní leštění do vysokého 

lesku pro většinu odstínů autolaků. Díky nové receptuře 

pasty a novému červenému kotouči je možné rozleštění ma-

tovaného laku již po použití brousicích kotoučů zrnitosti 

P1500! Není tedy zapotřebí používat brusné kotouče zrni-

tosti P3000, což Vám šetří nejen čas, ale i náklady. Světlé 

odstíny tak stačí touto pastou jen doleštit do vysokého lesku 

za použití žlutého kotouče.  

Druhá sada s názvem Super Fast Finish Kit je vhodná 

zejména jako poslední krok leštění pro tmavé a metalické 

laky, které jsou zvláště náchylné na hologramy. Po použití 

nové pasty s černým kotoučem zůstává povrch lesklý, bez 

hologramů a mikroškrábanců. 

Přehledné schéma postupu leštění za použití pasty Farécla G360: 

Názorná ukázka práce s pastou Farécla 

G360 na našem YouTube 

Srovnání pasty Farécla G360 s jiným systé-

mem leštění na našem YouTube 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

MOONWALK – OD PROBLÉMŮ K ZISKU 

 

Nejenže je MOONWALK® skvělým zařízením, ale 

hlavně dokáže přeměnit problémy jakékoliv la-

kovny v zisk díky přesnosti namíchaných 

odstínů, minimalizaci vyplýtvaného materiálu a 

také extra času ušetřeného pro další práci lakýr-

níků.  

Proces míchaní barev se po dlouhá léta nijak nezměnil a 

nevyvíjel. I přesto, že metody identifikace barvy a vyhle-

dávání správné receptury jdou kupředu, lakýrník musí 

stále ručně odměřovat správné množství jednotlivých pří-

sad receptury. Proto nastal čas přijít na trh s novým 

řešením a tím je automatický míchací systém společ-

nosti PPG s názvem MoonWalk. 

Manuální míchání není jednoduché a už vůbec 

ne přesné: 

Během vývoje tohoto zařízení navštívili pracovníci PPG 

stovky provozů a zkoumali desítky tisíc míchacích recep-

tur. Díky tomu dokázali identifikovat hlavní zdroj 

problémů. Zjistili, že téměř ve 20 % (1 z 5) míchání byla 

odchylka v minimálně jedné přidávané složce, což může 

ovlivnit výsledný odstín, pokud člověk, který recepturu mí-

chá, nepřepočítá výslednou recepturu. Po přepočítání 

receptury to zase znamená, že bude namícháno větší 

množství barvy, než bylo původně zapotřebí, což samo-

zřejmě způsobí plýtvání materiálem.  

Automatické řešení: 

Všechny působivé funkce zařízení MoonWalk byly zaba-

leny do kompaktního kabinetu, který měří jenom 2 x 1 m, 

díky čemuž je možné ho umístit téměř do jakékoliv míst-

nosti. Uvnitř tohoto kabinetu je 13 dávkovacích pozic 

spolu s dalšími 80 pozicemi pro skladování pigmentů. 

K tomu všemu budete mít při ruce vše, co k míchání po-

třebujete, včetně spektrofotometru RAPIDMATCH® Go, 

váhy, vestavěného počítače s předinstalovaným softwa-

rem PAINTMANAGER® XI a tiskárny štítků.  

Po identifikaci barvy pomocí spektrofotometru, načtení do 

počítače a vybrání konkrétní odpovídající receptury, Mo-

onWalk sám na jedno kliknutí namíchá barvu, která je 

okamžitě připravená k aplikaci.  

  

  

K neuvěřitelné přesnosti MoonWalk přispívá několik klíčo-

vých faktorů. Předně je vybaven extrémně přesnou 

samohybnou váhou, která váží s přesností na 0,01 gramu 

– to je 10 x přesnější než standardní váhy používané v la-

kovnách! Navíc je MoonWalk naprogramovaný tak, aby 

byl přesný a bezchybný při každém míchání. A v nepo-

slední řadě MoonWalk se nikdy neunaví, nebude mít hlad, 

zdravotní problémy a bude mu jedno, kolik míchání za den 

bude muset provést. 

Umožněte lakýrníkům dělat práci, za kterou jsou 

placeni: 

Průměrně potřebuje obsluha MoonWalk pro spuštění mí-

chacího cyklu 2 minuty. Zatímco samotný cyklus míchání 

trvá déle v závislosti na složitosti dané receptury, ta hlavní 

výhoda spočívá v tom, že daný člověk, se v mezičase 

může věnovat produktivnější činnosti, jako je maskování 

vozu apod. MoonWalk také minimalizuje nepořádek, který 

běžně vzniká v průběhu míchacího procesu. 

Návratnost investice: 

Díky schopnosti optimalizace spotřeby materiálu bylo vy-

počteno, že MoonWalk dokáže ušetřit až 9 % vodou 

ředitelných pigmentů. Další skutečností je fakt, že lakýr-

níci se již nemusí věnovat míchání a mohou tento čas 

využít na jiné produktivní úkony, čímž se také zvedne zis-

kovost lakovny. Navíc jsou naprosto eliminované lidské 

chyby, což snižuje náklady na nutné opravy a přelakování 

kvůli chybnému míchání.  

Vezmeme-li v úvahu všechny výše zmiňované výhody, 

kterými MoonWalk přispívá ke zvýšení produktivity a zis-

kovosti lakovny, bylo zkalkulováno, že investice se Vám 

může vrátit již za méně než 12 měsíců, a to v závislosti 

na velikosti provozu a počtu zakázek! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ŠKOLENÍ EVERCOAT PRO ZÁKAZNÍKY 

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: +420 602 628 010, praha@autofit.cz 

www.autofit.cz I f: facebook.com/www.autofit.cz I eshop.autofit.cz 

 

PŘEDVÁDĚCÍ PRODEJNÍ AKCE 

V pátek dne 12.6.2020 jsme pro naše zákazníky uspořádali předvedení produktů značky EVERCOAT a Farécla 

s možností si produkty osobně vyzkoušet a přesvědčit se tak o jejich skvělých vlastnostech. Zde si můžete prohléd-

nout pár fotografií z průběhu akce: 

 

 

 

 

 

Po téměř tříměsíční pauze nařízeného omezení se Vám snažíme být opět co nejblíž, a proto pro Vás pořádáme 

předváděcí prodejní akce, na kterých nás můžete navštívit a dozvědět se nejaktuálnější informace o novinkách nebo 

akčních nabídkách. V měsících květnu a červnu jsme pro Vás uspořádali takové akce hned 3 a další budou v nejbližší 

době následovat. Jak takové akce probíhají můžete vidět na těchto fotografiích: 

 

 

05.05.2020 Libčice nad Vltavou – areál truhlářství Ivaylo Todorov  

04.06.2020 Klecany – areál truhlářství Ta Truhlárna, Radovan Mojžíš  

18.06.2020 Kladno – areál firmy ALFA Plus  
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