Standovision Training Videos
The Art of Refinishing houdt in dat de lakreparatie uiteindelijk niet te zien is. De experts v an Standox weten hoe dit te realiseren - en
delen nu hun knowhow in trainingsv ideo's. Onder de naam "Standov ision" gev en ze professionele schadeherstellers tips v oor het
juiste en econom ische gebruik v an Standox- producten.

Nieuwe trainingsvideo's met de titel met de Standovision focus op alledaagse reparatiemethoden. Paint-expert Tony Mitchell laat zien
hoe om te gaan met de producten van Standox.

Standoblue video: "Kleine herstellingen met Color Blend"

#

Elke herstelling is anders. W ij hebben een
kleine herstelling gemaakt op deze
champagnekleurige Jaguar, w at makkelijker
w ordt gemaakt door gebruik te maken van
de Standoblue Color Blend.
Het gebruik van deze blender zal u helpen
om steeds goede resultaten te behalen.

#

Standoblue video: "Blenden zonder Color Blend"

W ij realiseren ons dat veel carrossiers geen
Colour Blend gebruiken w anneer ze
Standoblue aanbrengen.
In deze korte video, toont Tony bij w elke
kleuren u geen Color Blend hoeft te
gebruiken en geeft hij u tips hoe u de beste
resultaten kunt bereiken.

#

Standoblue video: "Genius iQ"

Er is een eenvoudiger en meer betrouw bare
manier om de juiste kleur te vinden dan via
de Color Index. Onze kleurspecialiste Inne
Goossens begeleidt Tony door het
eenvoudige en doeltreffende digitale
kleurzoekproces met behulp van de Genius
iQ fotospectrometer en de Standow in iQ
softw are.

#

Standoblue video: "3-laags reparatieproces"
3-laags parelmoerkleuren komen steeds
vaker voor, en ze vereisen bepaalde
aandacht in het reparatieproces van
lakschade als u ze de 1e keer goed w ilt
hebben. Volg onze tips over de
voorbereiding van kleurstalen, de juiste
grondverfkleur, het applicatieproces en
de uitspuittechniek om consistente goede
reparaties te bereiken met behulp van de
Standoblue-basislaag.

#

Standoblue video: "Uitspuitgids"

Kringen en zichtbare overgangen zijn de
meest voorkomende problemen bij het
uitspuiten van high metallic kleuren.
Standoblue biedt een snel, betrouw baar en
gemakkelijk te herhalen proces, dat u zal
helpen om steeds optimale resultaten te
behalen.

#

Standoblue Video: "Wolkvorming repareren"

Het spuiten van een kap met Standoblue is
eenvoudig als je onze technische
datasheets volgt. Maar als je een aantal
helderheids- en/of
w olkvormingsproblemenen met lastige
kleuren moet oplossen, dan moet je de
beste manier w eten.

#

Standoblue video: "Applicatiegids"

In deze video laten w e de essentiële
aspecten zien van het aanbrengen van
Standoblue op de volledige zijkant van een
auto. De focus op verschillende belangrijke
punten, zoals hoe het 1,5-laagsproces eruit
zou moeten zien, het belang van de
spuitpistoolafstand, hoe u overlappingen
beheert en hoe de basecoat eruit moet zien
terw ijl deze nog nat is.
Volg deze eenvoudige stappen en u zult uw
resultaten verbeteren.

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/standox_nl/nl_NL/marketing-services/training/training-videos.print.html

