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De Standotheek-tijdschriften van 
Standox bieden waardevolle kennis 
voor schadeherstellers, van beginners 
tot ervaren professionals. Er verschijnt 
nu een nieuwe Standotheek over 
speciale laksystemen met uitgebreide 
reparatieoplossingen voor ingewikkelde 
lakken. 
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Als kleine jongen droomde Michael 
Böger uit België er al van later in een 
heel bijzondere auto te rijden. Toen hij 
bij een occasiondealer een oude 
Volkswagen ontdekte, was zijn 
zoektocht eindelijk ten einde en kon 
het werk beginnen. 
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De Genius iQ en Standowin 
iQ-software bieden u een stap 
voorwaarts in kleuridentificatie 
en formuleselectieproces. Niet alleen 
in snelheid, formule-beschikbaarheid 
en nauwkeurigheid, maar ook door 
verbeteringen in workflow processen 
en flexibiliteit.
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Sinds 150 jaar wordt er in 
Wuppertal verf gemaakt. Er is 
heel wat veranderd sinds die 
tijd. De kleine verffabriek is nu 

een mondiale onderneming. En de producten van het merk 
Standox zijn overal ter wereld verkrijgbaar. Zo worden met 
onze lakken dicht bij de poolcirkel auto’s gerepareerd, en 
zijn mensen in o.a. Zuid-Amerika zijn mensen enthousiast 
over de hoge kwaliteit en effectiviteit van Standoblue.

Innovatie – en dus technologische vernieuwing en 
ontwikkeling – is de belangrijkste pijler van ons bedrijf. 
Daarom investeren wij in onze technologiecentra overal ter 
wereld. In juni heeft het bedrijf Axalta, waar het merk Standox 
deel van uitmaakt, in Wuppertal een uitgebreid Europees 
technologiecentrum geopend. Axalta heeft deze investering 
gedaan om onze technologische prestatiekracht verder uit te 
breiden en te bundelen. Met meer dan 300 vaklieden kunnen 
we hier in een uiterst modern onderzoekscentrum een nieuwe 
generatie lakken en prestaties ontwikkelen, om zo tegemoet 
te komen aan de specifieke behoeften van onze klanten in de 
hele wereld. 

Maar we doen meer dan onderzoeken. Onze internationale 
vakmensen staan voortdurend in contact met 
verzekeringsmaatschappijen, leasemaatschappijen, 
autofabrikanten en verenigingen om de nieuwste trends in 
de markt voor onze klanten te signaleren. Zo zorgen we 
ervoor dat we de juiste producten en diensten ontwikkelen 
waarmee bedrijven ook in de komende decennia voorbereid 
zijn op de veranderende randvoorwaarden. Zo blijft de 
Standox-familie doorgroeien. 

Met vriendelijke groet,

Olaf Adamek
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De markt voor oldtimers en youngtimers in Europa groeit al jaren gestaag. 
De eigenaars hebben meestal een sterke emotionele band met hun 
auto’s en geven veel geld uit aan het onderhoud van hun pronkstukken. 
Volgens een studie van de wereldorganisatie voor oldtimers FIVA 
(Fédération Internationale des Véhicules Anciens) bedragen de 
gemiddelde kosten voor restauratie, onderhoud, reparatie en accessoires 
voor een historisch voertuig circa 6.500 euro per jaar. 

Een vlekkeloos carrosserie is voor veel bezitters van een oldtimer het 
optische visitekaartje van hun auto. Maar juist bij oude voertuigen is de 
carrosserie bijzonder gevoelig voor roest of verouderingseffecten zoals 
kleurverbleking. Ook kleine krasjes of deukjes beïnvloeden het uiterlijk. 
Hier is het advies van een professional nodig. Eerst moet de expert 
vaststellen welke laksoort er op de klassieker zit. Hierbij geldt: hoe ouder 
de laklaag van een voertuig, des te eenvoudiger is de structuur er van. 
De originele laklaag van een oldtimer bestaat in de regel uit een enkele 
laag nitrolak. Tegenwoordig worden dergelijke materialen bij het lakken 
niet meer gebruikt. In de jaren 60 van de vorige eeuw werden ze 
vervangen door glansbehoudende, sterk oplosmiddelhoudende lakken 
op acrylbasis, die inmiddels voor het grootste deel zijn vervangen door 
moderne, milieuvriendelijke systemen op waterbasis.
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Bedrijven die hun prestaties op het gebied van lakken voor oldtimers 
willen verbeteren, kunnen bij Standox terecht voor moderne, zuinige 
laksystemen, die het meest geschikt zijn voor het lakken van oldtimers. 
Ook voor het vaak moeilijk bepalen van de juiste kleur bij oldtimers heeft 
Standox dankzij het elektronische kleurmeetapparaat Genius iQ 
de optimale oplossing. Los van het feit of het gaat om een tweede 
laklaag of de originele lak: Genius iQ meet de kleur rechtstreeks op het 
voertuig en stuurt dan de gegevens naar het kleurenzoekprogramma 
Standowin iQ. Met behulp van dit programma wordt de bijpassende 
mengformule opgesteld en direct naar de weegschaal in de mengruimte 
gestuurd. Zo kan de vakman op elk moment de precieze kleurformule 
voor elk voertuig mengen – een voorwaarde voor perfecte lakreparaties.

Om te zorgen dat lakbedrijven ook naar buiten kunnen treden als 
competente partner op het gebied van oldtimers, heeft Standox het 
“Classic Color Partner”-concept ontwikkeld. Voor een aantal landen 
bestaat dit uit een compleet marketingconcept, inclusief reclamebord en 
documentatie. Met deze opvallende instrumenten kunnen de bedrijven 
bezitters van oldtimers gericht aanspreken. 

Dankzij de “Classic Color Documentation” kunnen fans 
van oude auto’s op Internet een indruk krijgen, hoe hun 
model er in de originele kleur uitzag. Het archief bevat 
de complete historische kleurenverzameling van Standox. 
Het omvat kleurcodes van ruim 40 internationale merken, 
van Auto Union tot Volvo. De documentatie is als PDF 
beschikbaar onder www.standox.com/classic. Daar vindt 
u ook 20 pagina’s advies over het correct lakken van 
klassieke Mercedes-Benz-voertuigen, die Standox samen 
met het Mercedes-Benz Classic Center in Fellbach bij 
Stuttgart (D) heeft opgesteld. 

De Classic Color Documentation en het advies voor 
Mercedes-Benz zijn beschikbaar in het Duits en het Engels.

Genius iQ van Standox is de specialist op het gebied 
van kleurmeting.

De Classic Color Documentation bevat de complete 
historische kleurenverzameling van Standox.
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Bij het lakken van oldtimers uit de VS is er een hele serie 
bijzonderheden die je moet kennen en waar je op moet letten. 
Voor een vakkundige reparatie gaat er niets boven de ervaring en 
de intuïtie van de lakspecialist. Dat geldt met name voor oldtimers 
die het grootste deel van hun leven in de VS hebben rondgereden. 
De ervaring leert namelijk dat garages in de VS beschadigde 
carrosserie-onderdelen zelden vervangen, maar ze repareren. 
Daarom moet je er altijd rekening mee houden dat je opgevulde 
plekken kunt aantreffen. Standox adviseert om vóór de reparatie 
eerst de dikte van de laag te meten. Als je een opgevulde plek 
ontdekt, zit er maar één ding op als je onprettige verrassingen 
wilt vermijden: de lak verwijderen en opnieuw beginnen.

Een ander kritisch punt is de originele lak. Nog tot het begin van 
de jaren 90 van de vorige eeuw werden er in de VS vaak 
thermoplastische acryllakken gebruikt. Volgens de huidige 
maatstaven zijn deze relatief zacht. Als je op deze lak een 
moderne reparatielak aanbrengt, kan deze loslaten of scheuren. 
Standox adviseert om eerst een isolerende laag, bijvoorbeeld 
Standox Nonstop-vulprimer, op de oude lak te spuiten. De laag 
mag niet te dik zijn. Het is het beste om meerdere dunne lagen met 
lange uitdamptijden aan te brengen. Let er daarbij wel op dat 
de isolerende laag later niet mag worden doorgeschuurd. 
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Sauer: Ik begrijp dat veel spuiters niet staan te 
springen om elektronica te gebruiken bij het 
bepalen van de kleur. Met hun oude vertrouwde 
methode lukt het ze immers ook prima. In die zin 
is dat wel begrijpelijk. Maar toch raad ik elke 
spuiter dringend aan om tijdig over te gaan op 
digitale kleurbepaling. Dit bespaart nu al veel 
tijd en kosten. Een bedrijf met de blik op de 
toekomst kan het zich niet permitteren deze tools 
te negeren. 

Sauer: Ze zijn beter dan analoge tools, vooral bij 
het lakken van oldtimers en speciale lakken, 
evenals bij effen en effectkleuren. Zelfs collega’s 
die overwegend werken met kleurcatalogi, 
bevestigen dat elektronische kleurmeetapparaten 
betrouwbaardere resultaten geven. 

Sauer: Met Standowin iQ hebben we recentelijk 
nieuwe software voor kleurbepaling op de markt 
gebracht. Deze vormt in combinatie met het 
digitale kleurmeetapparaat Genius iQ het huidige 
state-of-the-artsysteem binnen onze branche. 

Sauer: Dat zijn er heel wat. Anders dan de vorige 
versie is Standowin iQ webgebaseerd. 
De gebruiker krijgt dus elke keer dat hij inlogt 
meteen toegang tot de nieuwste mengformules. 
Handmatige updates vanaf een cd zijn niet meer 
nodig. Niet onbelangrijk als je bedenkt hoeveel 
nieuwe kleuren er elk jaar op de markt komen.

Sauer: Standowin iQ is nu niet alleen meer te 
gebruiken vanaf een vaste computer, maar ook 
vanaf een smartphone of tablet. Je kunt 
bijvoorbeeld een mengformule draadloos naar 
een weegschaal of een mengsysteem sturen. 
Dit vergroot de flexibiliteit enorm.

hoeven dus niet meer handmatig te worden 
opgeslagen. Na een computercrash kunnen alle 
gegevens dus snel worden hersteld. Bovendien 
zijn ze ook opgeslagen op de vaste computer en 
daarmee zijn ze ook beschikbaar als er een keer 
geen internetverbinding is.

Sauer: Het is duidelijk de techniek van de toekomst. 
En één ding weet ik zeker, in de komende jaren 
gaat daar nog veel meer gebeuren.





en hun brede treeplanken.
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Het naast elkaar weergeven van het oorspronkelijke model en het 
moderne voertuig heeft een bijzondere charme. Veel mensen die de 
kalender bekijken, zullen zich met een weemoedig gevoel de auto 
herinneren waarin ze vroeger wellicht zelf gereden hebben. Daarnaast 
is goed te zien hoezeer de techniek zich verder heeft ontwikkeld en hoe 
de tijdgeest en de mode de carrosserievorm veranderd hebben. 

Vaak hebben het oude en het huidige model alleen nog de modelnaam 
gemeen en lijken ze helemaal niet meer op elkaar. Maar er zijn 
uitzonderingen waarbij de afstamming overduidelijk is, zoals bij de 
Porsche 911. In andere gevallen hebben de fabrikanten heel bewust 
designelementen van hun klassiekers genomen en subtiel gemoderniseerd, 
bijvoorbeeld bij de VW Beetle, de Fiat 500 of de Mercedes SLS. 

Eén ding blijkt echter duidelijk uit alle kalenderpagina’s: auto’s worden 
groter. Na talloze facelifts en modelwisselingen zijn de huidige 
voertuigen aanzienlijk groter geworden. In vergelijking daarmee zien 
sommige van hun voorgangers er bijna slank uit.

De sprong in de tijd van de verschillende auto’s op de Standox kalender 
van 2017 “Generations of Colour” is vastgelegd door de fotograaf 
Ramon Wink uit Bad Ems, Duitsland. Hij gaf zijn foto’s nog een tweede 
inhoudelijke laag mee. Of het nu Duitse of buitenlandse auto’s zijn, ze 
zijn allemaal gefotografeerd in decors die als typisch Duits gelden: een 
biertuin in Beieren, een snackbar aan de Rijn of een kerstmarkt in de 
sneeuw. Een beetje ironie ligt daarbij voor de hand. Vaak had Wink 
genoeg aan een enkele toevoeging om het motief zijn “Duitse tintje” 
te geven, bijvoorbeeld een paar herdershonden.
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Schadebeheersing in Europa maakt een snelle 
ontwikkeling door. We spraken met Matthew 
Whittall, bedrijfsleider van Claim Bees GmbH, 
over actuele trends en de mogelijke gevolgen 
daarvan voor carrosserie- en spuitbedrijven. 

Matthew Whittall: In Groot-Brittannië en in 
die de 

garage de opdracht geeft om een reparatie uit te 
voeren. In deze landen hebben we een 
schadebeheersingspercentage van ruim 90 procent. 
Aan het andere uiteinde van het spectrum in 
West-Europa staat Duitsland met een relatief 
laag beheersingspercentage van tussen de 15 en 
20 procent. Andere West-Europese landen zitten 
daartussenin. In de Oost-Europese landen 
daarentegen zijn de eerste reparatienetwerken 
nog in de opbouwfase.

Matthew Whittall: In Groot-Brittannië en in 
Nederland moeten garages snel en efficiënt 
werken, en ze moeten in staat zijn om grote 
volumes te verwerken. De druk op de prijzen is 
groot en in beide landen zijn er conflicten en 
een gespannen verhouding tussen verzekeraars 
en de reparatiebranche ontstaan. Gezien 
de kostendruk proberen verzekeraars (en 
schademanagementbedrijven) het reparatieproces 
tot in het kleinste detail te regelen.

Matthew Whittall: Behalve Groot-Brittannië en 
Nederland hebben alle grotere markten op dit 
moment te maken met een toename van het 
controlepercentage. Uiteindelijk betalen de 
verzekeraars de rekeningen. Daarom ligt het in 
de aard der zaak dat ze een grotere controle 
over het proces willen, om hun kosten te 
controleren. Ik denk dat het totale controlevolume 
in de komende vijf jaar zal verdubbelen. Volgens 
mij – maar ik ben niet objectief – is Duitsland in 
de komende vijf jaar een van de markten om in 
de gaten te houden. De controlepercentages zijn 
er op dit moment laag, maar de mogelijke 
besparingen zijn groter dan in andere landen, 
omdat de prijzen van de merkengarages in de 
afgelopen vijf jaar explosief gestegen zijn.

Matthew Whittall: De HUK Coburg is tot nu toe 
zeer succesvol geweest in het management van 
schadeherstel. Ze investeren, ze plannen op de 
lange termijn en ze hebben een duidelijke 
strategie. Ik vermoed dat ze binnenkort ook een 
soort totale serviceverzekering zullen verkopen, 
die schadeservice en onderhoud omvat, zodat 
ze mogelijk een aanzienlijk volume voor hun 
servicenetwerk kunnen genereren. De garages 
van de HUK behoren zeker tot de beste bij 
schadeherstel, maar de concurrentie in de 
servicemarkt is hevig en er zijn al andere 
gevestigde netwerken. Het is moeilijk in te 
schatten, maar ik geef het concept een kans van 
50 procent. 



An Axalta Coating Systems Brand

Breng kleurmanagement naar een nieuw niveau met de Genius iQ. 
Het is niet alleen de futuristische technologie die innovatief is.
Het geavanceerde, ergonomische ontwerp maakt de Genius iQ zeer gebruiksvriendelijk.

Proef de toekomst – vandaag. 


