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TECHNOLOGIE
LOKÁLNÍ OPRAVY LAKOVACÍM SYSTÉMEM NEXA AUTOCOLOR
SMART opravy jsou trendem dnešní doby a stále více se zapisují do povědomí nejen uživatelů a provozovatelů vozidel, ale také pojišťoven,
importérů, autobazarů a poskytovatelů operačního leasingu. I my našim zákazníkům doporučujeme držet se tohoto trendu. Buďte SMART. Jedná se
o žádaný způsob opravy: RYCHLE - nejlépe na počkání, KVALITNĚ – aby opravu nikdo nepoznal, LEVNĚJI – než lakování celého dílu. Z provozu má totiž
nějaké drobné poškození laku většina aut.
Existují však pravidla, která je pro provedení SMART opravy třeba respektovat, aby výše uvedená očekávání zákazníka mohla být splněna. Např.:
poškození se nachází na okrajích dílů nepohledových částí vozidla (prahy, nárazníky, spodní části dveří a blatníků), oprava plničem nepřesáhne
plochu velikosti A4, deformace nevyžadují klempířské práce, není třeba odstrojovat jiné díly. Bližší podrobnosti jsou součástí našich pravidelných
školení.
Požadavek zákazníka „RYCHLE“, splní beze zbytku lakovací systém Aquabase Plus. Extrémně rychlý způsob provedení opravy je umožněn použitím
UV Primeru vytvrzeného UV lampou za 2 minuty, rozstřikem na malé ploše bez jakýchkoliv aditiv či podstřiků a přesnou koloristikou, expresním
čirým lakem a užitím infrazářiče pro sušení báze i čirého laku. Požadavek „KVALITNĚ“ je zajištěn použitím materiálů Nexa Autocolor a proškolením
lakýrníků zkušenými techniky AutoFitu. Očekávání zákazníka „LEVNĚJI“ dokáže lakovna splnit nízkými materiálovými vstupy (UV plnič ve spreji, není
třeba tužit, spotřeba je jen několik gramů na opravu, Aquabase Plus lze namíchat ve velmi malém množství, případně lze využít uskladněné zbytky).
Nelze opomenout nízké náklady na čas lakýrníka (oprava do 90 minut) a v neposlední řadě nízké energetické náklady (není třeba provádět v kabině).
Zákazníkovi je možno nabídnout expresní opravu „na počkání“, kdy
např. během jednoho dne plánované výměny oleje bude mít
opravenou i nehezkou odřeninu rohu nárazníku, kterou způsobila
manželka, když se při parkování nevešla do vrat. Provádět SMART
opravy může jakákoliv lakovna, protože po technologické stránce na
ní není nic složitého. Důležité je však zákazníkům takovou opravu
nabídnout. Pokud máte zájem dozvědět se více o SMART opravách,
neváhejte a přihlaste se na některé z pravidelných školení. Více
informací o jednotlivých termínech školení získáte od našich
obchodních zástupců nebo přímo v sídle naší společnosti.

SPEKTRUM
AUTOLAKÝRNÍK JUNIOR 2014
Ve dnech 29.-30. dubna 2014 proběhla tradiční každoroční soutěž Autoopravář Junior 2014 žáků 3. ročníků odborných škol v kategoriích
Automechanik, Autolakýrník, Karosář a Autotronik. Soutěž byla skvěle připravena v prostorách Service Training Center Škoda Auto v Kosmonosích.
V kategorii Autolakýrník Junior soutěžilo 11 žáků ve 3 částech – testové otázky, poznávací úkoly a praktické lakování. Těší nás, že pro praktické
lakování byla používána značka Nexa Autocolor hned 4 soutěžícími. Objektivní hodnocení zajišťovalo 6 techniků z řad dodavatelů a celkové výsledky
na prvních čtyřech místech byly velmi těsné. Vítězům ještě jednou gratulujeme a přejeme jim hodně úspěchů v jejich lakýrnické kariéře:
1. místo Daniel Hutař, SŠAI Praha
2. místo Tadeáš Orlík, ISŠA Brno
3. místo Miroslav Pecka, SOU strojírenské Škoda, Mladá Boleslav
Společnost AutoFit se významnou měrou podílela na zajištění celé soutěže svou technickou podporou a pomocí při organizaci. Věnovala také
hodnotné ceny za 1. - 3. místo pro školy i soutěžící. Podporovat obor autolakýrník je pro nás velmi důležité, aby i příští generace lakýrníků měly
pevný základ pro svoji práci postavený na kvalitním vzdělání a dobré odborné přípravě.

Informační čtvrtletník společnosti AutoFit, spol. s r.o.

KOLORISTIKA (2.díl)
DALŠÍ KOLORISTICKÉ NÁSTROJE NEXA AUTOCOLOR
V tomto čísle navážeme na článek popisující softwarové a on-line
koloristické nástroje značky Nexa Autocolor a představíme si další
nástroje určené pro lakovací systémy této značky. Základ tvoří kvalitně
zpracované kolorboxy a přenosný spektrofotometr. Jejich stručný
přehled přináší následující řádky.
Kolorbox Aquabase Plus Variant Deck
Rozsáhlý výzkum a vývoj v lakovnách po celém světě umožnil vyvinout
inovativní, vysoce kvalitní kolorbox se širokou škálou vzorníků. Velikost
vzorníků (45 mm x 100 mm) zajišťuje optimální porovnání barvy na
každém vozidle. Technologie stříkaných vzorníků za použití bází systému
Aquabase Plus zajišťuje přesnou shodu s recepturou namíchané barvy,
takže přesně to, co vidíte, také nastříkáte. V rozsáhlém kolorboxu
Aquabase Plus je uspořádáno přes 70 vzorníků zahrnujících 35 hlavních
výrobců automobilů. Pro lepší orientaci je vzorník každého výrobce
automobilů uspořádán po jednotlivých barevných skupinách. Každá
barevná kartička obsahuje na zadní straně detaily týkající se odstínu.
Díky jednoduchému mechanismu otevírání D kroužků je rovněž
aktualizace tohoto nástroje velmi snadná.

Přenosný spektrofotometr X-Rite RapidMatch X-5
RapidMatch X-5 je přenosný přístroj používaný k identifikaci nejlepší
odstínové shody s dostupnými odstíny v rámci koloristické databáze
softwaru PaintManager.
Využívá nejmodernější optiku, která rychle a přesně proměřuje odstíny
automobilů z pěti odrazových úhlů a nabízí tak rychlou a snadnou cestu
k získání receptury s přesnou shodou s proměřovaným odstínem vozu.
Ve spojení se softwarem PaintManager představuje RapidMatch X-5
úsporu času a nákladů v opravárenském procesu.

Kolorbox Turbo EHS Plus D.G. Colour Selector

Kolorbox AutoPlus (uspořádání dle výrobců)
Tento kolorbox obsahuje ucelenou
paletu
základních
variant
jednotlivých
odstínů
automobilových značek, včetně
odstínů nárazníků a příslušenství.
Karty barev jsou ve vzornících podle
jednotlivých značek
výrobců automobilů a jsou označeny
indexem pro snadné vyhledávání.
Kolorbox AutoPlus podporuje a
doplňuje kolorbox Aquabase Plus
Variant Deck a dohromady poskytují
kompletní řadu základních a
variantních odstínů. Samozřejmostí
je plná kompatibilita s koloristickým
softwarem i on-line internetovou
aplikací pro vyhledávání receptur.
Společným rysem obou výše uvedených kolorboxů je přítomnost
čárového kódu na zadní straně každé odstínové kartičky. Při použití
čtečky čárových kódů a propojení se softwarem PaintManager to
představuje nejrychlejší a nejsnadnější cestu k získání odpovídající
receptury.

Používáním tohoto kolorboxu Turbo Plus EHS Colour Selector získá
zákazník přístup k databázi vzorků odstínů s vysokou přesností shody,
čímž uspoří čas při vlastním hledání odstínů.
Turbo Plus EHS Colour Selector byl uspořádán tak, aby usnadnil práci
uživatelům. Uspořádání boxu, kartiček a vzorníků (vějířů) bylo
navrženo tzv. pro „oči zákazníka”.
Tento nový koloristický nástroj byl
vyroben s cílem poskytnout
maximální odstínovou přesnost.
Proto byly kartičky jednotlivých
odstínů vzorovány v systému P498
a lakovány ve shodě s originálními
standardy. Představuje nezávislý
systém poskytující dodatečnou
podporu zákazníkům, kteří jsou
zvyklí pracovat s koloristickou
literaturou. Kolorbox je dodáván
společně s indexovou knihou (Index
Book) – (Index1: chromatická čísla
kartiček / ref. č. NAC a obráceně;
Index2: chromat. čís. kartiček /
výrobci užitkových vozidel a
mezinárodní etalony (standardy) a
obráceně).
Uvedený stručný přehled ukazuje
široké možnosti koloristických
nástrojů značky Nexa Autocolor,
které neustále pokračují ve svém
vývoji a zdokonalování.
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NOVINKY

EPOXIDOVÝ ZÁKLAD SYCENÝ ZINKEM PRO NEJVYŠŠÍ ANTIKOROZNÍ OCHRANU
Na začátku letošního roku uvedla společnost AutoFit na trh nový epoxidový základ sycený zinkem 2.704.0490, který představuje
vylepšenou náhradu dnes již zrušeného základu 2.704.480. Společně s tímto základem bylo na trh uvedeno i nové tužidlo 1.959.4050.
Jedná se o rychleschnoucí 2K epoxidový základ, založený na polyamidové technologii kombinované s vysokým obsahem zinkového prachu. Produkt
splňuje nejvyšší standardy antikorozní ochrany. Je zvláště vhodný pro aplikaci na ocelové konstrukce, venkovní nádrže, potrubní systémy, návěsy a
všude tam, kde je vyžadována vysoká antikorozní ochrana. Může být rovněž použit jako dočasná ochrana otryskaného povrchu před aplikací celého
nátěrového systému.
Aplikuje se přímo na otryskanou ocel, které poskytuje katodickou ochranu díky vysokému obsahu čistého zinku v suchém nátěrovém filmu.
Nový zinkový základ prošel všemi testy dle mezinárodní normy ISO 12944-6.
Testovány byly následující nátěrové systémy:

2.704.0490 epoxidový základ sycený zinkem + 2K PU vrchní krycí lak Extra 7-512

2.704.0490 epoxidový základ sycený zinkem + 2K vysokovrstvý epoxidový antikorozní základ 2.704.0440 + 2K akrylátový vysokovrstvý vrchní
krycí lak 7-130

2.704.0490 epoxidový základ sycený zinkem + 2K PU bezzákladový vrchní krycí lak 7-534
Všechny výše uvedené nátěrové systémy splnily nejpřísnější kritéria a byly klasifikovány jako systémy s vysokou životností v prostředí s nejvyšší
korozní agresivitou C5-M resp. C5-I.
Technická specifikace
Odstín

Šedý až červenavě šedý

Vzhled povrchu

Mat

Poměr tužení (objemově)

4:1

Hustota

3,26 +/- 0,03 kg/l

Obsah sušiny (objemově)

90,8 +/- 0,03 %

Obsah zinku

81% v suchém filmu

Teoretická vydatnost

8,8 m²/l – při tloušťce 75 μm

Teplotní odolnost

205°C (suché teplo)

TRANSPARENTNÍ PŘILNAVOSTNÍ ZÁKLAD MIPA 1K-HAFTPROMOTER
Před nedávnem společnost Mipa představila zcela nový transparentní univerzální přilnavostní základ určený na různé typy podkladů. Produkt je
připravený k použití a doporučená tloušťka suché vrstvy je pouhých 3-5 μm. Jeho speciální formulace umožňuje přilnavost i na problematické
podklady bez nutnosti předešlého přebroušení, což přináší značnou úsporu času. Může být použit na ocel, hliník (rovněž leštěný a eloxovaný),
zinkové podklady, nerezovou ocel (i leštěnou), neželezné kovy (rovněž leštěné), práškové nátěry, kataforézní laky a běžné typy plastů používané v
automobilovém průmyslu. Materiál je rychleschnoucí a velmi dobře přelakovatelný všemi 1K a 2K vrchními laky značky Mipa. Jelikož je 1KHaftpromoter transparentní a zároveň poskytuje UV ochranu, je přelakovatelný i čirými laky Mipa bez jakéhokoliv negativního vlivu na jejich
výsledný vzhled a vlastnosti.

ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY PRODUKTŮ ZNAČKY QUICKLINE

Opravarenský lakovací systém značky Quickline se opět dočkal dalšího rozšíření portfolia nabízeného sortimentu. Z nabídky nových produktů
vybíráme následující:
•
zcela nový sortiment tmelů: QF-2620 univerzální tmel, QF-2630 tmel se skelným vláknem, QF-2650 jemný tmel a QF-2660 hliníkový tmel
•
cenově atraktivní 2K základové plniče QP-3405 v šedé a QP-3407 v tmavě šedé verzi
•
antisilikonový aditiv QA-1800 pro prevenci defektu „rybího oka“ v 250 ml balení
•
univerzální přístřikové ředidlo QS-5610 s vynikajícími přestřikovými smáčecími vlastnostmi.
Více informací o novinkách v našem sortimentu Vám poskytnou obchodní zástupci společnosti AutoFit.
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AKCE

SÁHNĚTE SI NA BONUS S KNÍŽKOU VÝHOD OD 3M!
Inspirujte se našimi nabídkovými kupóny a najděte si pro sebe ten nejlepší bonus. Vyberte si balíček produktů přesně pro Vás a
získejte pomocníky nezbytné k úspěšnému podnikání za výjimečně příznivé ceny nebo s dárkem navíc! Kromě možnosti
zvýhodněného nákupu můžete například také využít technické poradenství mobilního předváděcího centra 3M přímo ve Vaší
firmě. Najděte svoji inspiraci a sáhněte si na bonus v Knížce výhod! Vytiskněte si vlastní Knížku, kolikrát potřebujete a využijte ji
pro opakovaný nákup.
Jako odkaz pro stažení kupónové knížky můžete využít i tento QR kód.

ŠKOLENÍ
NABÍDKA ŠKOLENÍ V ČERVNU 2014
Datum
út 17.6.

Místo
Brno

Název
VP

Popis
Vady povrchu – typy poškození a vad nátěrového systému, příčiny a prevence vzniku vad, metody a
postupy jejich ošetření a odstranění.

út 24.6. – st 25.6.

Brno

VKL-AQP

Vrchní krycí laky - Aquabase Plus – nejlepší způsoby aplikace s ohledem na typ opravy, minimalizace
spotřeby bází se systémem Spectral Grey, úspory času efektivním urychlením sušení, opravy báze,
technika rozstřiku.

Auto Fit, spol. s r.o.
Vídeňská 112a, 619 00 Brno, tel: +420 548 213 987-9, fax: +420 548 213 990, mobil: +420 608 602 080, e-mail: info@autofit.cz
Pobočka Praha: V Chotejně 7, 102 00 Praha 10, tel./fax: 272 704 493, mobil: +420 608 602 078, e-mail: praha@autofit.cz
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