
Spoločnosť W – Servis si Vám dovoľuje 
predstaviť značku:  



   

W - Servis 

 
  Spoločnosť W – Servis s.r.o. sa zaoberá predajom a distribúciou 

autolakov, priemyselných náterových hmôt , farieb a lakov, vodou riediteľných 
farieb, striekacích a sušiacich kabín, stacionárnych a mobilných striekacích a 
odsávacích  stien a príslušenstva. Spoločnosť sídli v Dubnici nad Váhom. 

 

  W – Servis s.r.o. sa zaoberá činnosťou v oblasti povrchových úprav a 
náterových systémov pre osobné a úžitkové vozidlá ,stroje a zariadenia pre 
priemysel, kovy, drevo, plasty, kompletného vybavenia lakovní a príslušenstva, 
vrátane lakovacích kabín, stolárskej výroby a nábytkárstva, farby a laky v 
súčinnosti s životným prostredím sú našou prioritou.  

 

   Zamestnanci firmy pracujú v oblasti autoopravárenstva a predaja farieb a 
lakov od roku 1993 s dlhoročnými skúsenosťami. Práve naše skúsenosti spolu s 
kvalitnými a svetoznámymi produktmi Mipa Autolacke, Mipa Pro Mix Industry, 
MAX MEYER, SMART COATINGS, SATA, Dürr, 3M, RUPES, COLAD, STOKO, TORK, 
URBAN, VENT – EX a inými ,spolu s výhodnou cenovou úrovňou ponúkaných 
produktov predurčuje k úspechu a spokojnosti vo vzájomnej spolupráci v 
súčasnosti, ale aj budúcnosti. 

   

  Našou prioritou je maximalizácia spokojnosti zákazníka. 



   Informácie o značke  

 -nemecký koncern v odbore autoopravárenstva 

 -100% nemecká kvalita 
-cez 50rokov tradície v odbore 
-renomovaná značka na 6tich kontinentoch sveta 
-vlastná výroba, laboratóriá, testovacie centrum 
-niekoľkostupňová kontrola kvality každej šarže 
-široká paleta produktov - potenciál do budúcna 
-rozšírenie sortimentu aj mimo lakovacie materiály 
-technická podpora výrobcu 

 

  Dôvod vzniku tejto značky je veľmi jednoduchý - priniesť na trh 
komplexný sortiment lakovacích produktov vysokej kvality v spolupráci s 
poprednými výrobcami nemeckého chemického priemyslu za 
konkurencieschopnú cenu. V súčasnej dobe tento sortiment zahŕňa číre 
laky, plniče a tmely ale už v blízkej budúcnosti sa bude naďalej rozširovať. 
Už teraz distribuujeme tieto materiály zákazníkom v Nemecku, Českej 
Republike a na Slovensku kde máme túto ochrannú známku chránenú. 
Ako do menších lakovní tak do značkových autoopravovní sme tak ponúkli 
odberateľom veľmi atraktívny pomer výkon/cena s vynikajúcou kvalitou 
opráv ,ktorú sú zvyknutí títo nároční klienti odovzdávať svojim zákazníkom 
pri použití omnoho drahších "značkových" materiálov z ktorých produkty 
SMART COATINGS vychádzajú. 

   

  Výrobky SMART COATINGS sú vyrábané pod prísnou 
niekoľkostupňovou kontrolou kvality každej výrobnej dávky, ktorá zaisťuje 
vyrovnanú kvalitu všetkých produktov na vysokej úrovni. Na výrobcu sa tak 
môžeme spoľahnúť nielen my, ale predovšetkým Vy – spracovatelia, ktorí 
musia mať istotu v materiáloch s ktorými odvádzajú prácu svojim 
zákazníkom čo si plne uvedomujeme. Náš úspech totiž v prvom rade závisí 
na Vašom úspechu a spokojnosti Vašich zákazníkov! 

 

 



       Cenník  

TMELY bez DPH s DPH 

SC56061              Füll Spachtel 1,8 kg  9,60 € 11,52 € 
SC56033 Flexi Spachtel 500 g  (tmel na plasty) 4,99 € 5,99 € 
SC56081              Fine Spachtel 1,8 kg  12,29 € 14,74 € 
SC56041              Glas Spachtel 1,8 kg  11,80 € 14,16 € 
SC56043 Glas Spachtel 500 g 3,92 € 4,70 € 
SC56111              Multi Spachtel 1,8 kg  11,90 € 14,28 € 
SC56112 Multi Spachtel 500 g 4,63 € 5,56 € 
SC56021              Soft Spachtel 1L  12,80 € 15,36 € 
SC56091              Alu Spachtel 1,8 kg  13,60 € 16,32 € 
SC56131              Glas Softspachtel 1L  13,80 € 16,56 € 
SC56141              Spritzspachtel 1,2 L    9,98 € 11,98 € 

PLNIČE bez DPH  s DPH 

SC82051              Füller 4:1 VOC weiss 1L   11,98 € 14,38 € 
SC85052 Füller 4:1 VOC weiss 3,6L   35,90 € 43,08 € 
SC82053              Füller 4:1 VOC grau 1L   11,98 € 14,38 € 
SC85054              Füller 4:1 VOC grau 3,6L   35,90 € 43,08 € 
SC82055              Füller 4:1 VOC schwarz 1L  11,98 € 14,38 € 
SC85056              Füller 4:1 VOC schwarz 3,6L  35,90 € 43,08 € 
SC85002 Füller 4:1 Prerformance grau 3,6 L  36,90 € 44,28 € 
SC85023              Füller 5:1 VOC 3,5L   38,09 € 45,71 € 
SC85033              Füller 6:1 nass+nass 3,6L  37,47 € 44,97 € 
SC85011              Füller 1K 1L  13,40 € 16,08 € 

LAKY  bez DPH s DPH  

SC82091              2K HS Anti Scratch Klarlack 1L         12,90 € 15,48 € 
SC82095              2K HS Anti Scratch Klarlack 5L         59,50 € 71,40 € 
SC82041              2K UHS Optimum Klarlack 1L             15,95 € 19,14 € 
SC82045 2K UHS Optimum Klarlack 5L    77,40 € 92,88 € 
SC82005 2K UHS Performance Klarlack 5L 118,00 € 141,60 € 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIEDIDLÁ bez DPH s DPH 

SC96011              Verdünnung VOC NORMAL 1L  6,90 € 8,28 € 
SC96015              Verdünnung VOC NORMAL 5L  25,90 € 31,08 € 
SC96012 Verdünnung VOC FAST 1L 6,90 € 8,28 € 
SC96015 Verdünnung VOC SLOW 5L 27,00 € 32,40 € 
SC85012              1K Füller Verdünnung 1L  11,90 € 14,28 € 
SC96131              Blender 1L (Prístrekové riedidlo)  15,90 € 19,08 € 
SC96085 Silikonentferner NORMAL 5L (odmasťovač) 22,90 € 27,48 € 
SC96095            Silikonentferner FAST 5L (odmasťovač) 22,90 € 27,48 € 

REAKTÍVNY ZÁKLAD  bez DPH  s DPH 

SC85062              Wash Additive Komponent B 1L     6,90 € 8,28 € 
SC85061              Wash Primer Komponent A 1L      22,80 € 27,36 € 

OSTATNÉ  bez DPH s DPH  

SC10108              Optimum Abrasive, brúsny kotúč, 150mm, 15 dier, P80  0,327 € 0,39 € 
SC10112              Optimum Abrasive, brúsny kotúč, 150mm, 15 dier, P120  0,299 € 0,36 € 
SC10118              Optimum Abrasive, brúsny kotúč, 150mm, 15 dier, P180  0,299 € 0,36 € 
SC10124              Optimum Abrasive, brúsny kotúč, 150mm, 15 dier, P240  0,299 € 0,36 € 
SC10132              Optimum Abrasive, brúsny kotúč, 150mm, 15 dier, P320  0,299 € 0,36 € 
SC10140              Optimum Abrasive, brúsny kotúč, 150mm, 15 dier, P400  0,299 € 0,36 € 
SC10150              Optimum Abrasive, brúsny kotúč, 150mm, 15 dier, P500  0,299 € 0,36 € 
SC10160              Optimum Abrasive, brúsny kotúč, 150mm, 15 dier, P600  0,299 € 0,36 € 
SC10180              Optimum Abrasive, brúsny kotúč, 150mm, 15 dier, P800  0,299 € 0,36 € 
SC21430              Maskovacia fólia, transparentná 4m x 300m  54,90 € 65,88 € 
SC21620  Maskovacia fólia, transparentná 6m x 200m  62,61 € 75,13 € 

SC31125 
Cabin protection coating 25L, (Antistatický protiprachový 
nástrek) 

75,00 € 90,00 € 

SC32030 Nitro cleaning thinner 30L, (Čistič pištolí) 57,00 € 68,40 € 

TUŽIDLÁ bez DPH  s DPH 

SC85057              4:1 VOC Füller Härter NORMAL 0,25L  4,70 € 5,64 € 
SC85059 4:1 VOC Füller Härter FAST 0,25L  4,70 € 5,64 € 
SC85058              4:1 VOC Füller Härter NORMAL 0,9L  14,90 € 17,88 € 
SC85050              4:1 VOC Füller Härter FAST 0,9L  14,90 € 17,88 € 
SC85004 4:1 Performance Füller Härter 0,9L 14,90 € 17,88 € 
SC85024              5:1 VOC Füller Härter 0,7L  12,10 € 14,52 € 
SC85034              6:1 Nass in Nass Füller Härter 0,6L  10,90 € 13,08 € 
SC92091              2K HS Anti Scratch Härter NORMAL 0,5L  8,55 € 10,26 € 
SC92092              2K HS Anti Scratch Härter NORMAL 2,5L  37,90 € 45,48 € 
SC92093 2K HS Anti Scratch Härter FAST 0,5L 8,55 € 10,26 € 
SC92094 2K HS Anti Scratch Härter FAST 2,5L 37,90 € 45,48 € 
SC92041              2K Optimum Härter NORMAL 0,5L  11,56 € 13,87 € 
SC92042              2K Optimum Härter NORMAL 2,5L  56,10 € 67,32 € 
SC92043              2K Optimum Härter FAST 0,5L  11,56 € 13,87 € 
SC92044              2K Optimum Härter FAST 2,5L  56,10 € 67,32 € 
SC92002              2K UHS Performance Härter 2,5L  63,60 € 76,32 € 



    Bližšie informácie o produktoch 

 TMELY: 
 

Füll Spachtel: Füll Spachtel je tmel s vylepšenou viskozitou k ľahkému  
  tvarovaniu, určený pre aplikácie na oceľ a sklolamináty s  
  jemnou štruktúrou a hladkým, neporéznym povrchom.  
  Tmel možno v niekoľkých krokoch aplikovať aj v silných  
  vrstvách, pri brúsení tmel nezanáša brúsny materiál a je  
  možné ho používať ako plniaci aj jemný tmel. Tmel je  
  odolný teplotám do 80°C! 

 

Fine Spachtel: Fine Spachtel je jemný dokončovací polyesterový tmel  
  vyvinutý pre aplikáciu vo veľmi tenkých vrstvách  
  dostratena a brúsenie jemnejším brusivom P150-P320.  
  Tmel je určený najmä ku zjemneniu prechodov plniacich a 
  sklenených tmelov vo vrstvách do 2mm. Tmel sa veľmi  
  ľahko brúsi a nezanáša brúsny papier. 

 

Glas Spachtel: Tmel so sklenými vláknami a vylepšenou viskozitou k  
  ľahkému tvarovaniu je určený na oceľ, hliník a laminát.  
  Tmel je výborne brúsiteľný hrubosťou P120 pre hrubé  
  brúsenie a nezanáša brusivo, čo urýchľuje prácu. Je  
  vyvinutý pre aplikáciu v niekoľkých krokoch aj v silných  
  vrstvách u osobných aj nákladných automobilov,  
  autobusov aj dráhových vozidiel, aplikáciu môžete taktiež  
  vystužiť namiesto opravy. Tmel má jemné prechody –  
  možno ho použiť priamo pod plnič. 



Multi Spachtel: Skutočne multifunkčný tmel s vynikajúcimi vlastnosťami po 
  všetkých stránkach vďaka dlhodobému testovaniu v  
  laboratóriu aj v praxi. Tmel má vynikajúcu konzistenciu pre 
  použitie aj v zložito tvarovaných miestach, jemnú štruktúru 
  pre dokonalé prechody bez jemného tmelenia a dokonale 
  hladký povrch bez pórov. Tmel možno použiť na oceľ, hliník, 
  zinok či lamináty v tenkých i silných vrstvách, možno ho použiť 
  aj ako dokončujúci jemný tmel. Veľmi ľahké brúsenie ktoré 
  môže začať pri hrubosti P150 a nezanášanie brúsneho papiera 
  ďalej pokračuje v úspore času a materiálu pri použití tohto 
  tmelu. Pre veľké hrúbky tmelu použite bez obáv viac menších 
  vrstiev. 

 

Soft Spachtel: Tento ľahčený tmel obsahuje špeciálne vyvinuté  
  mikrogranule s nízkou objemovou hmotnosťou ktoré dovoľujú 
  ľahké brúsenie aj po troch dňoch po nanesení! Soft Spachtel je 
  tak vynikajúcou voľbou pre veľké plochy ako strechy, kapoty, 
  dvere atď. Tmel je vhodný tiež pre nákladné vozidlá, dráhové 
  vozidlá alebo lode, výborne sa brúsi a nezanáša brusivo. Je 
  možné začínať brusivom P120 – znižuje sa tak počet krokov 
  brúsenia oproti štandardnému tmelu. 

 

Alu Spachtel: Hliníkový tmel s jemnou štruktúrou vyznačujúci sa vynikajúcou 
  tvarovateľnosťou, možnosť aplikácie aj v tenkých vrstvách a 
  vynikajúca brúsiteľnosť aj jemnejšími brusivami P150 a viac. 
  Tmel má vynikajúcu chemickú a mechanickú odolnosť a  
  priľnavosť k povrchu, jemná štruktúra zaisťuje vynikajúce  
  prechody aj bez potreby jemného tmelu. 



Glas Softspachtel: Tento ľahčený tmel so sklenými vláknami a vylepšenou  
  viskozitou a krémovou konzistenciou k ľahkému tvarovaniu je 
  určený na široké rozpätie aplikácií a podkladov. Je možné ho 
  aplikovať na oceľ, hliník, pozinkované materiály aj laminát. 
  Výsledný povrch je veľmi jemný a bez pórov čo eliminuje  
  ďalšie použitie jemného tmelu v oblasti prechodov. Tmel je 
  výborne brúsiteľný hrubosťou P150 pre hrubé brúsene a  
  nezanáša brusivo, čo rovnako urýchľuje prácu. Je vyvinutý pre 
  aplikáciu v niekoľkých krokoch aj v silných vrstvách u osobných 
  aj nákladných automobilov, autobusov aj dráhových vozidiel, 
  ľahko sa tvaruje aj v komplikovaných miestach a jeho  
  optimalizované vlastnosti obmedzujú koróziu medzi tmelom a 
  povrchom a vystužujú opravované miesto. 

 

Spritzspachtel: Spritzspachtel je polyesterový striekací tmel s vynikajúcimi 
  plniacimi schopnosťami, tixotropnými vlastnosťami a  
  možnosťou aplikovať v tenkých a silných vrstvách. Možno  
  aplikovať zbrúsený a odmastený kov, plast, laminát,  
  polyesterové tmely (zaplňuje póry), GRP. Ľahko zahladzuje 
  nedokonalosti povrchu a netvorí póry. Nepoužívať na hliníkový 
  či pozinkovaný podklad, na kyslé, reaktívne či EP základy, v 
  tomto prípade vždy použite izolačnú vrstvu plniča. Plnič  
  možno ľahko brúsiť za sucha, pokiaľ použijete brúsenie za 
  mokra, je nutné nechať povrch dokonale preschnúť – materiál 
  je citlivý na vlhkosť. Pokiaľ aplikujete Spritzspachtel v prostredí 
  s veľmi vysokou vlhkosťou, uzavrite povrch pred ďalšou  
  vlhkosťou plničom bez následného brúsenia. Dôkladne  
  premiešajte Spritzspachtel s 2-3% CHP tužidla hmotnostne 
  (nedokonalé premiešanie spôsobuje citlivosť navlhkosť). Zmes 
  je pripravená k aplikácii, nie je treba ďalej riediť. Aplikujte 
  pištoľou s tryskou 2-3,5mm na dokonale očistený, odmastený 
  a zmatovaný povrch s odvetraním 10-15 minút medzi  
  vrstvami. Po aplikácii ihneď očistite nástroje, povrch je možno 
  brúsiť za 3,5-5 hodín pri 20°C alebo 30min pri 60°C. 



 PLNIČE: 
 

Füller 4:1 VOC: 4:1 VOC Füller je plnič s veľmi širokými možnosťami použitia. 
  Plnič má vysoký obsah sušiny a teda výborné plniace  
  schopnosti, obsahuje antikorózne prísady. Pre aplikáciu  
  priamo na hliník a galvanizovanú oceľ  doporučujeme použiť 
  najprv Washprimer. Optimalizované zloženie umožňuje  
  bezpečnú aplikáciu aj na zvislé plochy vo väčších vrstvách  
  tryskou 1,5 až 2,2mm, znižuje zanášanie brúsneho  
  materiálu pri suchom aj mokrom brúsení. Vynikajúci na  
  veľké plochy po aplikácii polyesterových tmelov, tvorí  
  vynikajúci povrch pre aplikáciu vodou riediteľných aj  
  konvenčných lakov v tenkých, stredných aj silných vrstvách, 
  podľa aplikácie. 

 

   Miešací pomer 4:1 s tužidlom: 4:1 VOC Füller Härter NORMAL 

 

Füller 4:1 Performance: 4:1 Performance Füller je plnič s vysokou produktivitou vďaka 
  rýchlemu odvetraniu a schnutiu, vhodný pre schnutie v boxe, 
  ale vyvinutý najmä pre aplikáciu a sušenie v prípravných  
  stojiskách pri 20°C. Vyniká taktiež pridanými antikoróznymi 
  aditívami, adhéziou, vyrovnaním a plnivosťou. Plnič je ľahké 
  použiť vďaka príprave zmesi bez riedenia, vyvážená receptúra 
  umožňuje komfortnú aplikáciu. Ľahko sa brúsi a nezanáša  
  brúsny papier. Brúsenie je možné za sucha i za mokra. 

 

   Miešací pomer 4:1 s tužidlom: 4:1 Performance Füller Härter  



Füller 5:1 VOC: 5:1 VOC Füller je plnič s extrémnou plniacou schopnosťou, 
  tixotropnými vlastnosťami a variabilitou použití – možno ho 
  použiť ako klasický brúsny plnič ale taktiež namiesto  
  striekacieho tmelu pri aplikácii tryskou až 2,5mm. Plnič  
  obsahuje antikorózne prísady, možno ho použiť na širokú  
  paletu podkladov, pre aplikácie priamo na hliník a  
  galvanizovanú oceľ doporučujeme použiť najprv Washprimer. 
  Optimalizované zloženie umožňuje bezpečnú aplikáciu aj na 
  zvislé plochy vo väčších vrstvách tryskou 1,8 až 2,5mm, znižuje 
  zanášanie brúsneho materiálu a vytvára vynikajúci výsledný 
  povrch pre aplikáciu vodou riediteľných aj konvenčných lakov 
  v tenkých, stredných aj výnimočne silných vrstvách, podľa 
  aplikácie. 

 

   Miešací pomer 5:1 s tužidlom: 5:1 VOC Füller Härter 

 

Füller 6:1 Nass in Nass:  6:1 Nass in Nass Füller je mokrý plnič splňujúci VOC  
  limity s možnosťou použitia aj ako brúsny plnič s  
  izolačnými vlastnosťami, vynikajúcim rozlivom a  
  možnosťou aplikácie na nové aj opravované diely.  
  Ako mokrý plnič sa používa najmä na nové diely  
  alebo na menšie opravy bez brúsenia, ako brusný  
  plnič pri použití polyesterových tmelov s možnosťou  
  suchého aj mokrého brúsenia. V oboch aplikáciách  
  sa plnič používa bez riedenia na suchom,   
  odmastenom a zmatovanom povrchu. 

 

   Miešací pomer 6:1 s tužidlom: 6:1 Nass in Nass Füller Härter 

 

Füller 1K:  1K Füller je akrylový plnič s vynikajúcou krivosťou, izolačnými 
  vlastnosťami a antikoróznymi prísadami vhodný k aplikácii na 
  takmer akýkoľvek povrch, okrem PE a PP, vhodný na sušenie aj 
  mimo striekacej kabíny. Povrch musí byť pred aplikáciou  
  očistený, odmastený a prebrúsený. Plnič je vhodný pre rýchle 
  opravy ale tiež k aplikácii na nové diely. Pre použitie na PE 
  podklady je nutné aplikovať najskôr špeciálny základ na plasty. 
  Plnič veľmi rýchlo schne pri nízkej teplote, možno ho veľmi 
  ľahko brúsiť a tak je vhodný aj pre drobné opravy. Plnič je  
  prelakovateľný vodou riediteľnými aj konvenčnými lakmi. 
  



 LAKY: 
 

2K HS Anti Scratch Klarlack: Vysokosušinový HS číry lak určený k ekonomickému 
   lakovaniu s odolnosťou proti škrabancom, UV  
   odolnosťou, tvrdosťou, čírosťou a chemickou  
   odolnosťou. Lak je možné aplikovať na vodou  
   riediteľné a konvenčné materiály, je vhodný pre 
   spracovanie v striekacom boxe na väčšie opravy a 
   celolaky. 

 

 

   Miešací pomer 2:1 s tužidlom: 2K HS Anti Scratch Härter 

 

2K UHS Optimum Klarlack: Vysokosušinový UHS lak s optimálnymi  
   vlastnosťami pre modernú lakovňu s  
   vysokými nárokmi, používaný ako lak pre  
   hlavnú produkciu lakovne po celý rok. Lak je  
   možné aplikovať klasickým spôsobom na  
   konvenčné aj vodou riediteľné podklady, má  
   vysokú UV odolnosť a odolnosť proti  
   škrabancom, tixotropné vlastnosti, dokonalý  
   rozliv, vynikajúcu čírosť a vysoký lesk. Lak má  
   výnimočnú stabilitu, ľahko možno regulovať  
   výsledný povrch do "pomaranča" alebo až  
   do zrkadlovo hladkého povrchu. 

 

   Miešací pomer 2:1 s tužidlom: 2K Optimum Härter NORMAL/FAST 

 

2K UHS Performance Klarlack: Špičkový lak s vynikajúcim rozlivom a vysokým  
   leskom, vysokou tvrdosťou, ľahkou aplikáciou a 
   vysokou produktivitou pre vyťaženú lakovňu. Pri 
   plnej obsadenosti boxu skracuje odvetrávanie  
   medzivrstvami na minimum a za 15min v boxu je 
   možné po schladení diely leštiť a inštalovať vďaka 
   vysokému počiatočnému vytvrdnutiu danému  
   najkvalitnejšími použitými surovinami. Lak je  
   určený pre aplikáciu na vodou riediteľné i  
   konvenčné materiály, vyniká vysokou odolnosťou 
   proti UV žiareniu, poveternosti, a chemickým  
   vplyvom. Starostlivo vyvážená receptúra zaručuje 
   bezpečnú a ľahkú spracovateľnosť. 

 

   Miešací pomer 2:1 s tužidlom: 2K UHS Performance Härter  

 

 

 

 



 REAKTÍVNY ZÁKLAD: 
 

Wash Primer: Kyslý antikorózny reaktívny dvojkomponentný základ pre  
  autolakovne a priemyselné využitie bez chromátu. Najmä  
  vhodný pre oceľové, hliníkové a pozinkované diely ktoré je 
  nutné očistiť, odmastiť a zbrúsiť excentrom s P100-P150 a 
  znovu očistiť.  Poskytuje vynikajúcu antikoróznu ochranu,  
  schne pri 20°C a je možné ho rýchle prelakovať plničom. Nie je 
  doporučené meniť farbu základu, na základ nie je vhodné  
  priamo aplikovať polyesterové plniče, EP základy a akrylové 
  číre laky, základ nie je vhodný k brúseniu. Pri aplikácii je  
  nevyhnutné použiť vhodné ochranné prostriedky dýchacích 
  ciest! 

 

   Miešací pomer 1:1 s: Wash Additive 

  

 BRUSIVO: 
 

Optimum Abrasive Discs, P80-P800: Brusivo Optimum Abrasive Discs je skutočne 
   optimálnou voľbou z veľa dôvodov -  
   predovšetkým vysokej kvalite podkladového 
   materiálu zo špeciálne vyvinutého filmu  
   zaisťujúceho vysokú odolnosť proti trhaniu na 
   okrajoch ale zároveň dokonalú rovinnosť pri 
   brúsení vyššou zrnitosťou u plničov ale tiež 
   zvoleného vysoko kvalitného brúsneho  
   materiálu oxidu hliníka zaisťujúceho vysoké 
   výkony s dodatočným povlakom pre nízke  
   zanášanie. Optimum Abrasive Discs je brusivo 
   vyvinuté pre vynikajúce brúsenie od hrubého 
   brúsenia tmelov po najjemnejšie brúsenie  
   finálnych vrstiev. Vďaka vysoko odolnému  
   nosiču je možné brúsiť za sucha i za mokra. 
   Starostlivo vybraný výrobca samozrejme  
   dodržuje štandard FEPA P / ISO 6344 pre  
   štandardizáciu hrubosti brusív. 

  

 



 MASKOVACIA FÓLIA: 
 

Maskovacia fólia, transparentná 4m x 300m / 6m x 200m: 

    Fólia slúži k rýchlemu veľkoplošnému zakrytiu  
  automobilov pred lakovaním. S touto   
  transparentnou fóliou sa jednoducho a rýchlo  
  pracuje aj jednému pracovníkovi. Je veľmi flexibilná,  
  netrhá sa, statická a ľahká transparentná fólia, dá sa  
  privrieť medzi dvere bez toho, aby sa pretrhla,  je 
  odolná voči infračervenému žiareniu (max. 120 ºC),  
  pri spálení fólie sa netvoria toxické výpary. Je  
  zložená tak, aby sa dala použiť na všetkých   
  odvíjacích stojanoch. Plniče a vrchné laky držia  
  permanentne na fólii. 

 

Cabin protection coating 25L, (Statický protiprachový nástrek): 
  Transparentný, bezfarebný, lepivý nástrek na vodou  
  riediteľnej báze pre aplikáciu v lakovacích boxoch.  
  Materiál je ľahko aplikovateľný a jednoducho s  
  zmýva. Zachycuje prestreky, prach a zlepšuje kvalitu  
  prostredia boxu spolu s vysoko kvalitnými filtrami  
  SMART COATINGS. Je možné ho aplikovať na  
  akýkoľvek pevný, neporézny povrch vrátane  
  osvetlenia. Výrobok je biologicky odbúrateľný a tým  
  pádom maximálne šetrný k životnému prostrediu. 
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