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In één keer de juiste kleur
Het zit in het DNA van Standoblue Basislack.
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Standoblue: Alleen de beste kleurjuistheid is voldoende.

Continu bijgewerkt met innovatieve kleuren en effecten.
Het spectrum aan kleuren en effecten dat in de autowereld wordt 
gebruikt, wordt elke dag breder. Hoog chromatische kleuren, subtiele 
effecten en aangekleurde blanke lakken zijn slechts een paar van 
de uitdagingen waar carrosserie bedrijven vandaag de dag mee 
te maken hebben om perfecte kleurcombinaties te maken. Om aan 
alle veranderingen te kunnen voldoen, breiden we het Standoblue 
Basislacksysteem voortdurend uit met nieuwe formules die u 
nodig hebt om uw klanten tevreden te stellen. Standox biedt ook 
voordelige oplossingen voor lakken die niet dagelijks nodig zijn, in 
blikken van 250 ml.

De juiste formule - automatisch verkregen.
Onze Standowin iQ-formuledatabase bevat meer dan 
80.000 (Standoblue) continu bijgewerkte formules. Nieuwe kleuren 
en varianten houden rekening met nieuwe menglakken in een 
constant ontwikkelingsproces. Op deze manier draagt Standox bij 
aan uitstekende resultaten in carrosserie bedrijven, zelfs voor de 
meest gespecialiseerde herstelopdrachten en uitdagende kleuren. 

De kwaliteit en betrouwbaarheid van Standoblue Basislack is het 
resultaat van onze voortdurende inspanningen om kleurtechnologie 
te optimaliseren, van snelle kleurovereenkomst en het ophalen 
van formules tot de ultieme kleurjuistheid in de toegepaste lak. Dit 
streven naar de best mogelijke kleurjuistheid heeft ons tot marktleider 
gemaakt op het gebied van schadeherstel.

Vandaag al de technologie van morgen.
Dankzij de geavanceerde pigmenttechnologie en uitstekende 
vloei-eigenschappen heeft Standoblue weinig to geen 
last van wolkenvorming en een optimale dekking. Goede 
uitspuiteigenschappen zorgen voor vloeiende overgangen voor 
onzichtbare reparaties, ongeacht de afwerking.

Standoblue Basislack wordt in slechts één arbeidsgang aangebracht 
en maakt deel uit van een uitgebreid systeem dat efficiëntie oplevert 
die varieert van plamuren tot blanke lak. Het biedt uw bedrijf alle 
componenten die nodig zijn voor de meest veeleisende  
moderne afwerking.

Voor meer informatie ga naar: 
standox.nl/standoblue


