
em
s-

p
.c

o
m

Permafleet®
Vyvážený systém pro užitkové vozy

Vysoce kvalitní systémy
Pro výjimečně vysokou kvalitu 3 nebo 4
stupňového lakování: reaktivní základ, plnič,
vrchní barevný lak nebo vrchní průhledný lak
přes podkladový. Lak se aplikuje na zbrou-
šený plnič.

Top systémy
Pro úsporné 3 nebo 4 stupňové lakování
užitkových vozů: reaktivní základ, plnič,
vrchní barevný lak nebo vrchní průhledný
lak přes podkladový. Aplikace systému 
je mokrá na mokrou.

Úsporné systémy
Pro úsporné 2 stupňové lakování. 
Základový plnič a vrchní barevný lak 
jsou aplikovány mokrá na mokrou.

Spies Hecker nabízí speciální lakovací systém, který je možné přesně přizpůsobit specifické aplikaci. Ať už se jedná o OEM nebo
opravárenské lakování, lakovací systém Permafleet® pro užitková vozidla představuje jistotu.

4 stupňové lakování

Reaktivní základ/
Základ

Základový plnič/
Zbroušený plnič

Podkladový lak

Vrchní průhledný lak

3 stupňové lakování

Reaktivní základ/
Základ

Základový plnič/
Nebrusný plnič

Vrchní barevný lak

2 stupňové lakování

Základový plnič/ 
Plnič

Vrchní barevný lak

Vynikající systémy pro velké objekty

Spies Hecker – vždy nablízku

Široké spektrum barev
Prvním krokem k perfektnímu laku je vhodný lakovací systém. Spies Hecker individuálně sestaví řadu produktů, 
která bude přesně vyhovovat Vašim potřebám. 

Základním prvkem lakovací řady pro užitkové vozy je série 600 – míchací komponenty s vysokým podílem pevných částic. 
Všechny barvy jsou standardizované a tím je zajištěna vysoká přesnost a shoda s odstínem.

www.interaction.cz

Interaction akademie
Program školení 2016

Vysoce kvalitní systémy
Pro vyjímečně vysokou kvalitu 3 nebo 4
vrstvého lakování aplikace na brusný plnič.

Top systémy
Pro časově úsporné 3 nebo 4 vrstvé 
lakování užitkových vozů. Aplikace systému 
mokrá na mokrou.

Top systémy
Pro úsporné 2 vrstvé lakování.
Základový plnič a vrchní barevný lak jsou 
aplikovány mokrá na mokrou.

4 vrstvé lakování

3 vrstvé lakování

2 vrstvé lakování

INTERACTION AKADEMIE
Chcete zlepšit své dovednosti? Pokud ano, jsme tu pro Vás. 
Školicí střediska Interaction, tým profesionálů a individuálně stavěné kurzy jsou tou 
nejlepší volbou. Seznámíte se s technologickými postupy a nejnovějšími lakovacími materiály. 
Pracuje se s moderními zařízeními a digitální koloristikou. V pohodové atmosféře si můžete vyměňovat nabyté 
poznatky s kolegy z Vaší branže.

Cílem servisu, stejně jako každého jiného podnikání, je zisk. Aby byl servis úspěšný a ziskový, musí mít na jedné straně proškolený 
technický personál, který dodržuje technologické postupy bez nutnosti předělávek a reklamací. Na straně druhé stojí kvalifi kované vedení 
schopné rozeznávat slabiny provozu a efektivně je napravovat. Toto jsou témata, která pomocí programu „Interaction Akademie“ 
společně s vámi neustále rozvíjíme.

Doporučené kurzy pro lakování užitkových vozidel:
T-1 Příprava podkladu
T-2 Aplikační dovednosti
T-3 Finální povrchová úprava
T-6 Koloristika - Color managment
T-7 Lakování užitkových vozidel
T-8 Pneumatické stříkací pistole
T-9 Problematika výroby a rozvodů stlačeného vzduchu
T-10 Osobní ochranné pomůcky, Bezpečnost práce na lakovně
T-13 Opravy hliníkových částí karoserie
M-2 Efektivní vedení lakovny
M-4 Kalkulace škod vozidel

V případě vašeho zájmu o školení, kontaktujte prosím své regionální zástupce http://www.interaction.cz/cz/kontakt/,
nebo přímo pište na e-mail skoleni@interaction.cz.

Jsme vám plně k dispozici ve 4 školicích centrech (Praha, Brno, Mladá Boleslav a Plzeň).
Každý absolvent školení od nás krom certifi kátu obdrží „Průkaz školení“ do kterého průběžně zaznamenáváme dosaženou kvalifi kaci.

Interaction Akademie je prostředkem k Vaší profesionalitě!



Spies Hecker – vždy nablízku

Ať už lakujete kabiny nákladních automobilů, autobusy nebo vozy pro speciální účely, důraz je vždy kladen
na použití postupů orientovaných na kvalitu a efektivitu. Produkty Permafleet® od společ-
nosti Spies Hecker skýtají ekonomická řešení požadavků, ať již jakkoli specifických.

Permafleet® – lakovací systém 
pro nákladní automobily a autobusy

Permafleet® – pro jistý úspěch
• Vyvážený systém pro lakování užitkových vozů – od OEM po běžné lakování
• Technické řešení pro specifické požadavky
• Široké spektrum produktů
• Vysoká přesnost odstínu a dobré krytí
• Praktické pracovní prostředky

Permafleet®

Zvyšte efektivitu Vaší lakovny!
• Vyvážený systém pro lakování užitkových vozů – od OEM po běžné lakování
• Technické řešení pro specifické požadavky
• Široké spektrum produktů
• Vysoká přesnost odstínu a dobrá kryvost
• Praktické pracovní prostředky
• Odborná školení na míru, viz. Interaction Akademie na poslední straně

Permafleet®

1K Reaktivní základ 4010/4020

• 1K naleptávací základ (PVB)
• Pro 2 a 3 vrstvé systémy
• Bez zinkochromátu
• Vhodný na velké plochy 
 a ekonomické lakování šasí
• Hliník, ocel a galvanizovaná ocel

Permafleet® produktová řada

Permafleet®

Reaktivní základ 3688

• 2K antikorozní základ na bázi 
PVB

• Kyselinotvorný základ 
• Vynikající přilnavost
• Hliník, neleštěná nerezová ocel, 

směs ocele a galvanizovaná ocel

Permafleet®

HS Základový plnič 4035

• 2K HS základový plnič na bázi 
pryskyřice

• Dobrá vertikální stabilita
• Vynikající ochrana proti korozi
• Certifikát na atest přesvařitelnosti
• Ocel, galvanizovaná ocel, překližka 

a sklolaminát

Permafleet®

EP Základový plnič 4400

• Vysoká odolnost proti korozi 
 a chemikáliím
• Dobrá vertikální stabilita
• Vhodný jako základový plnič 
 pro všechny vrchní laky
• Ocel, galvanizovaná ocel, hliník, 

neleštěná nerezová ocel

Permafleet®

Plnič mokrá na mokrou HS 5510

• 2K plnič na bázi pryskyřice
• Dobrý rozliv
• Pro aplikaci mokrá na mokrou
• Ideální na lakování velkých 

povrchů
• Na starý nátěr, 
 základované povrchy, 
 sklolaminát

Permafleet®

HS Základový plnič 5520

• 2K HS základový plnič na bázi pryskyřice
• Vhodný pro nebroušené i broušené povrchy
• Velmi vysoká vertikální stabilita
• Ocel, staré nátěry, základované povrchy, 

sklolaminát

Permafleet®

HS plnič 5530 

• 2K HS plnič na bázi pryskyřice
• Vysoká kryvost
• Vhodný speciálně pro vysoce kvalitní 
 lakování autobusů a železničních vagónů
• Velmi dobré brusné vlastnosti
• Výborná vertikální stabilita
• Staré nátěry, základované povrchy, 
 sklolaminát

Permafleet®

HS Vrchní lak 670/675

• 2K HS vrchní lak na bázi pryskyřice
• Vysoký lesk
• Vysoká kryvost, rychlé schnutí
• Výborná odolnost vůči chemickým a mechanickým vlivům

Permafleet®

2K HS lak na šasí

• 2K HS vrchní lak na bázi pryskyřice
• Speciálně vyvinuto na šasí
• Strukturovaný s dobrou vertikální stabilitou
• Optimalizovaný pro použití s Airmix/Airless zařízeními

Permafleet®

Vrchní průhledný lak 8320

• 2K HS vrchní průhledný lak na bázi 
pryskyřice

• Ekonomická aplikace v jedné stříkací 
operaci

• Výborná odolnost vůči přírodním, 
 chemickým a mechanickým vlivům

Permafleet®

Lak Daylight Luminous

• 2K MS speciální vrchní lak na 
bázi pryskyřice

• Obsahuje speciální 
 fluorescenční pigmenty
• Vhodný především pro vozidla 

pro speciální účely 
 pohotovostních služeb

Specifické požadavky
Struktura a lesk
Přidáním matovacího pojidla 679 je možné docílit zcela odlišného stupně lesku od matného až po lesk. 
S Multitex 200 lze vytvořit povrchy se strukturou například pro protiskluzové nátěry.
Elastické povrchy
Elastická přísada 9050 vytvoří flexibilní lak na plastových dílech. Přidáním Multicolor přísady 9020 dojde k 
urychlení schnutí, což umožňuje vícebarevné lakování.

Ať už lakujete kabiny nákladních automobilů, autobusy nebo vozy pro speciální účely, 
důraz je vždy kladen na použití postupů orientovaných na kvalitu a efektivitu. 
Produkty Permafleet® od společnosti Spies Hecker poskytují přesně taková řešení!
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Permafleet®
Vyvážený systém pro užitkové vozy

Vysoce kvalitní systémy
Pro výjimečně vysokou kvalitu 3 nebo 4
stupňového lakování: reaktivní základ, plnič,
vrchní barevný lak nebo vrchní průhledný lak
přes podkladový. Lak se aplikuje na zbrou-
šený plnič.

Top systémy
Pro úsporné 3 nebo 4 stupňové lakování
užitkových vozů: reaktivní základ, plnič,
vrchní barevný lak nebo vrchní průhledný
lak přes podkladový. Aplikace systému 
je mokrá na mokrou.

Úsporné systémy
Pro úsporné 2 stupňové lakování. 
Základový plnič a vrchní barevný lak 
jsou aplikovány mokrá na mokrou.

Spies Hecker nabízí speciální lakovací systém, který je možné přesně přizpůsobit specifické aplikaci. Ať už se jedná o OEM nebo
opravárenské lakování, lakovací systém Permafleet® pro užitková vozidla představuje jistotu.

4 stupňové lakování

Reaktivní základ/
Základ

Základový plnič/
Zbroušený plnič

Podkladový lak

Vrchní průhledný lak

3 stupňové lakování

Reaktivní základ/
Základ

Základový plnič/
Nebrusný plnič

Vrchní barevný lak

2 stupňové lakování

Základový plnič/ 
Plnič

Vrchní barevný lak

Vynikající systémy pro velké objekty

Spies Hecker – vždy nablízku

Široké spektrum barev
Prvním krokem k perfektnímu laku je vhodný lakovací systém. Spies Hecker individuálně sestaví řadu produktů, 
která bude přesně vyhovovat Vašim potřebám. 

Základním prvkem lakovací řady pro užitkové vozy je série 600 – míchací komponenty s vysokým podílem pevných částic. 
Všechny barvy jsou standardizované a tím je zajištěna vysoká přesnost a shoda s odstínem.

www.interaction.cz

Interaction akademie
Program školení 2016

Vysoce kvalitní systémy
Pro vyjímečně vysokou kvalitu 3 nebo 4
vrstvého lakování aplikace na brusný plnič.

Top systémy
Pro časově úsporné 3 nebo 4 vrstvé 
lakování užitkových vozů. Aplikace systému 
mokrá na mokrou.

Top systémy
Pro úsporné 2 vrstvé lakování.
Základový plnič a vrchní barevný lak jsou 
aplikovány mokrá na mokrou.

4 vrstvé lakování

3 vrstvé lakování

2 vrstvé lakování

INTERACTION AKADEMIE
Chcete zlepšit své dovednosti? Pokud ano, jsme tu pro Vás. 
Školicí střediska Interaction, tým profesionálů a individuálně stavěné kurzy jsou tou 
nejlepší volbou. Seznámíte se s technologickými postupy a nejnovějšími lakovacími materiály. 
Pracuje se s moderními zařízeními a digitální koloristikou. V pohodové atmosféře si můžete vyměňovat nabyté 
poznatky s kolegy z Vaší branže.

Cílem servisu, stejně jako každého jiného podnikání, je zisk. Aby byl servis úspěšný a ziskový, musí mít na jedné straně proškolený 
technický personál, který dodržuje technologické postupy bez nutnosti předělávek a reklamací. Na straně druhé stojí kvalifi kované vedení 
schopné rozeznávat slabiny provozu a efektivně je napravovat. Toto jsou témata, která pomocí programu „Interaction Akademie“ 
společně s vámi neustále rozvíjíme.

Doporučené kurzy pro lakování užitkových vozidel:
T-1 Příprava podkladu
T-2 Aplikační dovednosti
T-3 Finální povrchová úprava
T-6 Koloristika - Color managment
T-7 Lakování užitkových vozidel
T-8 Pneumatické stříkací pistole
T-9 Problematika výroby a rozvodů stlačeného vzduchu
T-10 Osobní ochranné pomůcky, Bezpečnost práce na lakovně
T-13 Opravy hliníkových částí karoserie
M-2 Efektivní vedení lakovny
M-4 Kalkulace škod vozidel

V případě vašeho zájmu o školení, kontaktujte prosím své regionální zástupce http://www.interaction.cz/cz/kontakt/,
nebo přímo pište na e-mail skoleni@interaction.cz.

Jsme vám plně k dispozici ve 4 školicích centrech (Praha, Brno, Mladá Boleslav a Plzeň).
Každý absolvent školení od nás krom certifi kátu obdrží „Průkaz školení“ do kterého průběžně zaznamenáváme dosaženou kvalifi kaci.

Interaction Akademie je prostředkem k Vaší profesionalitě!



Spies Hecker – vždy nablízku

Ať už lakujete kabiny nákladních automobilů, autobusy nebo vozy pro speciální účely, důraz je vždy kladen
na použití postupů orientovaných na kvalitu a efektivitu. Produkty Permafleet® od společ-
nosti Spies Hecker skýtají ekonomická řešení požadavků, ať již jakkoli specifických.

Permafleet® – lakovací systém 
pro nákladní automobily a autobusy

Permafleet® – pro jistý úspěch
• Vyvážený systém pro lakování užitkových vozů – od OEM po běžné lakování
• Technické řešení pro specifické požadavky
• Široké spektrum produktů
• Vysoká přesnost odstínu a dobré krytí
• Praktické pracovní prostředky

Permafleet®

Zvyšte efektivitu Vaší lakovny!
• Vyvážený systém pro lakování užitkových vozů – od OEM po běžné lakování
• Technické řešení pro specifické požadavky
• Široké spektrum produktů
• Vysoká přesnost odstínu a dobrá kryvost
• Praktické pracovní prostředky
• Odborná školení na míru, viz. Interaction Akademie na poslední straně

Permafleet®

1K Reaktivní základ 4010/4020

• 1K naleptávací základ (PVB)
• Pro 2 a 3 vrstvé systémy
• Bez zinkochromátu
• Vhodný na velké plochy 
 a ekonomické lakování šasí
• Hliník, ocel a galvanizovaná ocel

Permafleet® produktová řada

Permafleet®

Reaktivní základ 3688

• 2K antikorozní základ na bázi 
PVB

• Kyselinotvorný základ 
• Vynikající přilnavost
• Hliník, neleštěná nerezová ocel, 

směs ocele a galvanizovaná ocel

Permafleet®

HS Základový plnič 4035

• 2K HS základový plnič na bázi 
pryskyřice

• Dobrá vertikální stabilita
• Vynikající ochrana proti korozi
• Certifikát na atest přesvařitelnosti
• Ocel, galvanizovaná ocel, překližka 

a sklolaminát

Permafleet®

EP Základový plnič 4400

• Vysoká odolnost proti korozi 
 a chemikáliím
• Dobrá vertikální stabilita
• Vhodný jako základový plnič 
 pro všechny vrchní laky
• Ocel, galvanizovaná ocel, hliník, 

neleštěná nerezová ocel

Permafleet®

Plnič mokrá na mokrou HS 5510

• 2K plnič na bázi pryskyřice
• Dobrý rozliv
• Pro aplikaci mokrá na mokrou
• Ideální na lakování velkých 

povrchů
• Na starý nátěr, 
 základované povrchy, 
 sklolaminát

Permafleet®

HS Základový plnič 5520

• 2K HS základový plnič na bázi pryskyřice
• Vhodný pro nebroušené i broušené povrchy
• Velmi vysoká vertikální stabilita
• Ocel, staré nátěry, základované povrchy, 

sklolaminát

Permafleet®

HS plnič 5530 

• 2K HS plnič na bázi pryskyřice
• Vysoká kryvost
• Vhodný speciálně pro vysoce kvalitní 
 lakování autobusů a železničních vagónů
• Velmi dobré brusné vlastnosti
• Výborná vertikální stabilita
• Staré nátěry, základované povrchy, 
 sklolaminát

Permafleet®

HS Vrchní lak 670/675

• 2K HS vrchní lak na bázi pryskyřice
• Vysoký lesk
• Vysoká kryvost, rychlé schnutí
• Výborná odolnost vůči chemickým a mechanickým vlivům

Permafleet®

2K HS lak na šasí

• 2K HS vrchní lak na bázi pryskyřice
• Speciálně vyvinuto na šasí
• Strukturovaný s dobrou vertikální stabilitou
• Optimalizovaný pro použití s Airmix/Airless zařízeními

Permafleet®

Vrchní průhledný lak 8320

• 2K HS vrchní průhledný lak na bázi 
pryskyřice

• Ekonomická aplikace v jedné stříkací 
operaci

• Výborná odolnost vůči přírodním, 
 chemickým a mechanickým vlivům

Permafleet®

Lak Daylight Luminous

• 2K MS speciální vrchní lak na 
bázi pryskyřice

• Obsahuje speciální 
 fluorescenční pigmenty
• Vhodný především pro vozidla 

pro speciální účely 
 pohotovostních služeb

Specifické požadavky
Struktura a lesk
Přidáním matovacího pojidla 679 je možné docílit zcela odlišného stupně lesku od matného až po lesk. 
S Multitex 200 lze vytvořit povrchy se strukturou například pro protiskluzové nátěry.
Elastické povrchy
Elastická přísada 9050 vytvoří flexibilní lak na plastových dílech. Přidáním Multicolor přísady 9020 dojde k 
urychlení schnutí, což umožňuje vícebarevné lakování.

Ať už lakujete kabiny nákladních automobilů, autobusy nebo vozy pro speciální účely, 
důraz je vždy kladen na použití postupů orientovaných na kvalitu a efektivitu. 
Produkty Permafleet® od společnosti Spies Hecker poskytují přesně taková řešení!



Spies Hecker – vždy nablízku

Ať už lakujete kabiny nákladních automobilů, autobusy nebo vozy pro speciální účely, důraz je vždy kladen
na použití postupů orientovaných na kvalitu a efektivitu. Produkty Permafleet® od společ-
nosti Spies Hecker skýtají ekonomická řešení požadavků, ať již jakkoli specifických.

Permafleet® – lakovací systém 
pro nákladní automobily a autobusy

Permafleet® – pro jistý úspěch
• Vyvážený systém pro lakování užitkových vozů – od OEM po běžné lakování
• Technické řešení pro specifické požadavky
• Široké spektrum produktů
• Vysoká přesnost odstínu a dobré krytí
• Praktické pracovní prostředky

Permafleet®

Zvyšte efektivitu Vaší lakovny!
• Vyvážený systém pro lakování užitkových vozů – od OEM po běžné lakování
• Technické řešení pro specifické požadavky
• Široké spektrum produktů
• Vysoká přesnost odstínu a dobrá kryvost
• Praktické pracovní prostředky
• Odborná školení na míru, viz. Interaction Akademie na poslední straně

Permafleet®

1K Reaktivní základ 4010/4020

• 1K naleptávací základ (PVB)
• Pro 2 a 3 vrstvé systémy
• Bez zinkochromátu
• Vhodný na velké plochy 
 a ekonomické lakování šasí
• Hliník, ocel a galvanizovaná ocel

Permafleet® produktová řada

Permafleet®

Reaktivní základ 3688

• 2K antikorozní základ na bázi 
PVB

• Kyselinotvorný základ 
• Vynikající přilnavost
• Hliník, neleštěná nerezová ocel, 

směs ocele a galvanizovaná ocel

Permafleet®

HS Základový plnič 4035

• 2K HS základový plnič na bázi 
pryskyřice

• Dobrá vertikální stabilita
• Vynikající ochrana proti korozi
• Certifikát na atest přesvařitelnosti
• Ocel, galvanizovaná ocel, překližka 

a sklolaminát

Permafleet®

EP Základový plnič 4400

• Vysoká odolnost proti korozi 
 a chemikáliím
• Dobrá vertikální stabilita
• Vhodný jako základový plnič 
 pro všechny vrchní laky
• Ocel, galvanizovaná ocel, hliník, 

neleštěná nerezová ocel

Permafleet®

Plnič mokrá na mokrou HS 5510

• 2K plnič na bázi pryskyřice
• Dobrý rozliv
• Pro aplikaci mokrá na mokrou
• Ideální na lakování velkých 

povrchů
• Na starý nátěr, 
 základované povrchy, 
 sklolaminát

Permafleet®

HS Základový plnič 5520

• 2K HS základový plnič na bázi pryskyřice
• Vhodný pro nebroušené i broušené povrchy
• Velmi vysoká vertikální stabilita
• Ocel, staré nátěry, základované povrchy, 

sklolaminát

Permafleet®

HS plnič 5530 

• 2K HS plnič na bázi pryskyřice
• Vysoká kryvost
• Vhodný speciálně pro vysoce kvalitní 
 lakování autobusů a železničních vagónů
• Velmi dobré brusné vlastnosti
• Výborná vertikální stabilita
• Staré nátěry, základované povrchy, 
 sklolaminát

Permafleet®

HS Vrchní lak 670/675

• 2K HS vrchní lak na bázi pryskyřice
• Vysoký lesk
• Vysoká kryvost, rychlé schnutí
• Výborná odolnost vůči chemickým a mechanickým vlivům

Permafleet®

2K HS lak na šasí

• 2K HS vrchní lak na bázi pryskyřice
• Speciálně vyvinuto na šasí
• Strukturovaný s dobrou vertikální stabilitou
• Optimalizovaný pro použití s Airmix/Airless zařízeními

Permafleet®

Vrchní průhledný lak 8320

• 2K HS vrchní průhledný lak na bázi 
pryskyřice

• Ekonomická aplikace v jedné stříkací 
operaci

• Výborná odolnost vůči přírodním, 
 chemickým a mechanickým vlivům

Permafleet®

Lak Daylight Luminous

• 2K MS speciální vrchní lak na 
bázi pryskyřice

• Obsahuje speciální 
 fluorescenční pigmenty
• Vhodný především pro vozidla 

pro speciální účely 
 pohotovostních služeb

Specifické požadavky
Struktura a lesk
Přidáním matovacího pojidla 679 je možné docílit zcela odlišného stupně lesku od matného až po lesk. 
S Multitex 200 lze vytvořit povrchy se strukturou například pro protiskluzové nátěry.
Elastické povrchy
Elastická přísada 9050 vytvoří flexibilní lak na plastových dílech. Přidáním Multicolor přísady 9020 dojde k 
urychlení schnutí, což umožňuje vícebarevné lakování.

Ať už lakujete kabiny nákladních automobilů, autobusy nebo vozy pro speciální účely, 
důraz je vždy kladen na použití postupů orientovaných na kvalitu a efektivitu. 
Produkty Permafleet® od společnosti Spies Hecker poskytují přesně taková řešení!
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Permafleet®
Vyvážený systém pro užitkové vozy

Vysoce kvalitní systémy
Pro výjimečně vysokou kvalitu 3 nebo 4
stupňového lakování: reaktivní základ, plnič,
vrchní barevný lak nebo vrchní průhledný lak
přes podkladový. Lak se aplikuje na zbrou-
šený plnič.

Top systémy
Pro úsporné 3 nebo 4 stupňové lakování
užitkových vozů: reaktivní základ, plnič,
vrchní barevný lak nebo vrchní průhledný
lak přes podkladový. Aplikace systému 
je mokrá na mokrou.

Úsporné systémy
Pro úsporné 2 stupňové lakování. 
Základový plnič a vrchní barevný lak 
jsou aplikovány mokrá na mokrou.

Spies Hecker nabízí speciální lakovací systém, který je možné přesně přizpůsobit specifické aplikaci. Ať už se jedná o OEM nebo
opravárenské lakování, lakovací systém Permafleet® pro užitková vozidla představuje jistotu.

4 stupňové lakování

Reaktivní základ/
Základ

Základový plnič/
Zbroušený plnič

Podkladový lak

Vrchní průhledný lak

3 stupňové lakování

Reaktivní základ/
Základ

Základový plnič/
Nebrusný plnič

Vrchní barevný lak

2 stupňové lakování

Základový plnič/ 
Plnič

Vrchní barevný lak

Vynikající systémy pro velké objekty

Spies Hecker – vždy nablízku

Široké spektrum barev
Prvním krokem k perfektnímu laku je vhodný lakovací systém. Spies Hecker individuálně sestaví řadu produktů, 
která bude přesně vyhovovat Vašim potřebám. 

Základním prvkem lakovací řady pro užitkové vozy je série 600 – míchací komponenty s vysokým podílem pevných částic. 
Všechny barvy jsou standardizované a tím je zajištěna vysoká přesnost a shoda s odstínem.

www.interaction.cz

Interaction akademie
Program školení 2016

Vysoce kvalitní systémy
Pro vyjímečně vysokou kvalitu 3 nebo 4
vrstvého lakování aplikace na brusný plnič.

Top systémy
Pro časově úsporné 3 nebo 4 vrstvé 
lakování užitkových vozů. Aplikace systému 
mokrá na mokrou.

Top systémy
Pro úsporné 2 vrstvé lakování.
Základový plnič a vrchní barevný lak jsou 
aplikovány mokrá na mokrou.

4 vrstvé lakování

3 vrstvé lakování

2 vrstvé lakování

INTERACTION AKADEMIE
Chcete zlepšit své dovednosti? Pokud ano, jsme tu pro Vás. 
Školicí střediska Interaction, tým profesionálů a individuálně stavěné kurzy jsou tou 
nejlepší volbou. Seznámíte se s technologickými postupy a nejnovějšími lakovacími materiály. 
Pracuje se s moderními zařízeními a digitální koloristikou. V pohodové atmosféře si můžete vyměňovat nabyté 
poznatky s kolegy z Vaší branže.

Cílem servisu, stejně jako každého jiného podnikání, je zisk. Aby byl servis úspěšný a ziskový, musí mít na jedné straně proškolený 
technický personál, který dodržuje technologické postupy bez nutnosti předělávek a reklamací. Na straně druhé stojí kvalifi kované vedení 
schopné rozeznávat slabiny provozu a efektivně je napravovat. Toto jsou témata, která pomocí programu „Interaction Akademie“ 
společně s vámi neustále rozvíjíme.

Doporučené kurzy pro lakování užitkových vozidel:
T-1 Příprava podkladu
T-2 Aplikační dovednosti
T-3 Finální povrchová úprava
T-6 Koloristika - Color managment
T-7 Lakování užitkových vozidel
T-8 Pneumatické stříkací pistole
T-9 Problematika výroby a rozvodů stlačeného vzduchu
T-10 Osobní ochranné pomůcky, Bezpečnost práce na lakovně
T-13 Opravy hliníkových částí karoserie
M-2 Efektivní vedení lakovny
M-4 Kalkulace škod vozidel

V případě vašeho zájmu o školení, kontaktujte prosím své regionální zástupce http://www.interaction.cz/cz/kontakt/,
nebo přímo pište na e-mail skoleni@interaction.cz.

Jsme vám plně k dispozici ve 4 školicích centrech (Praha, Brno, Mladá Boleslav a Plzeň).
Každý absolvent školení od nás krom certifi kátu obdrží „Průkaz školení“ do kterého průběžně zaznamenáváme dosaženou kvalifi kaci.

Interaction Akademie je prostředkem k Vaší profesionalitě!


