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Vzhledem k nastalé situaci s celosvětovém šíře-
ním viru COVOD 19, a s tím spojeným omezení 
pohybu osob, vzdělávání na školách  
i v našich tréninkových centrech, se společnost 
Interaction ve spolupráci se svým dodavatelem 
lakovacích materiálů Spies Hecker rozhodla 
podpořit odborné vzdělávání autolakýrníků 
speciální akcí, v podobě bezplatného využití 
on-line výukové platformy My Training. 

On-line výukový program „My Training“ je 
nyní ZDARMA k dispozici jakožto kompletní 
výukový a studijní program pro všechny auto-
lakýrníky bez rozdílu věku a zkušeností. Tato 
akce je však časově omezena a končí 25. 6. 
2020. Celkem obsahuje 8 výukových modulů 
od přípravy podkladu až po finální dokončova-
cí práce v lakovně. Studium je možné provádět 
na dálku, pomocí stolního PC, notebooku, 
tabletu, nebo chytrého telefonu. Postup z jed-
noho výukového modulu do dalšího je možný 
pouze v případě složení úspěšného testu  
z probrané látky na minimálně 80% úspěšnos-
ti. On-line výukový program je možné kdykoliv 
přerušit a později se znovu vrátit a pokračovat.

Přihlášení je velmi jednoduché  
a časově nenáročné. 

Klikněte na odkaz  
learning.spieshecker.com/login/index.php 

Následně klikněte na ikonku vytvoření nového 
účtu, které Vás provede kompletním procesem 
registrace.

Vše pro karosárnu a lakovnu

My Training  
nový scela individuální školicí program

 ■ individuální školicí program
 ■ online studium teorie
 ■ rozsáhlé informace o různých aspektech práce autolakýrníka
 ■ nové produkty a technologie 
 ■ jednotné moduly na sebe automaticky navazují
 ■ fotografie, schémata, interaktivní animace

Výhody
 ■ Studium na vlastním pracovišti. Program 

lze spustit na jakémkoli PC, smartphonu 
či tabletu s přístupem k internetu.

 ■ Rozšíření znalostí z oblasti lakování. 
Zjistěte více ínformací o nejnovějších 
odstínech a recepturách, produktových 
novinkách, technologických procesech  
a postupech

 ■ Zvyšte efektivitu lakovny a kvalitu prove-
dených prací s nově nabytými znalostmi.

 ■ Vyškolte své klíčové zaměstnance a před-
běněte konkurenci

Školicí program a jeho moduly:
 ■ Osm modulů pokrývá různé aspekty 

z oblasti autoopravárenství.
 ■ Dokončení každého modulu trvá cca 

1 hodinu, přičemž lze práci přerušit  
a posléze zase obnovit.

 ■ Na koci každého modulu je závě-
rečný test. Pokud uspějete, automa-
ticky získáte přístup k navacujícímu 
modulu.

 ■ Moduly jaou dostupné v těchno 
jazycích:

Požadavky:
 ■ PC, notebook nebo tablet s přístupem  

k internetu
 ■ prohlížeč Flash plugin
 ■ Reproduktory nebo sluchátka

Spies Hecker - vzdy na blízku

On-line výukový program  
„My Training“ od INTERACTION  
nyní ZDARMA do 25. 6. 2020



str. 2/4    5-6/2020  www.interaction.cz www.interaction.cz 5-6/2020    str. 3/4Vše pro karosárnu a lakovnu Vše pro karosárnu a lakovnu

O´MAY - DEZINFEKČNÍ GEL  
NA RUCE - 500 ml nyní za akční cenu!!!
V současné nelehké situaci, kterou všichni prožíváme společně, se Vám tým 
společnosti Interaction snaží těmito produkty pomoci s každodenním bojem proti 
šíření viru COVID-19. Věříme, že to společně zvládneme a přejeme pevné zdraví. 

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zařadit do našeho sortimentu dezinfekční 
alkoholový prostředek ve formě gelu, který je určený pro rychlou dezinfekci rukou  
a pokožky. V této formě je nyní na trhu těchto produktů nedostatek z hlediska 
výpadku potřebného glycerinu pro výrobu gelu. 

Interaction má tyto dezinfekční gely prozatím skladem  
a obratem můžeme dodat. 

Obsahuje i ochranné složky, které zvlhčují pokožku, např. panthenol.  
Prostředek je určený pro profesionální i spotřebitelské použití. 

Obsah balení: 500 ml Spotřeba: Datum výroby je na přední straně produktu.  
Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby produktu. 

Spektrum účinku: A, MRSA, V, M, T, B - baktericidní, MRSA, fungicidní, 
mykobaktericidní, TBC a virucid. 

Objednací číslo: 99GEL500ml

Pro více informací či v případě zájmu se neváhejte obrátit  
na obchodní zástupce společnosti Interaction.

Novinka!

3M Automotive Aftermarket Division

Efektivní řešení
pro karosárny.
Nový Fast Cure 
3M ™ Epoxy Metal Filler.

3M™ FC Epoxy Metal Filler – Snadná aplikace.  

Rychlé vytvrzení.  
Bezpečný proces.

Kvalitní oprava, která vydrží dlouho.
Nový Fast Cure Epoxy Metal Filler tekutý kov je vhodný k opravě poškození povrchu vozu na kovových 
částech, jako jsou promáčknutí, přetvarování povrchu a lze použít při výměně dílů. 3M™ Fast Cure 
Epoxy Metal Filler lze aplikovat a vytvrzuje při pokojové teplotě, tudíž není potřeba jakýkoliv doda-
tečný ohřev. Tento bezolovnatý produkt je v souladu s EU legislativou.

Potřebné vybavení: 
Potřebujete buď pneumatickou nebo 
ruční vytlačovací pistoli na kartuše.

Vlastnosti
 ► Povrch je suchý již po 20 minutách - při sušení 

infrazářičem;  
Sušení na vzduchu - 4 hodiny (při 22°C)

 ► Vhodný pro ocelový, zinkový a hliníkový povrch
 ► Brousitelný
 ► Vynikající ochrana spojů proti korozi

Vlastnosti
 ► Snížuje náklady díky rychlému 

procesu vytvrzování
 ► Aplikace přímo na povrch
 ► Ideální pro řešení obtížně  

přístupných oblastí vozu

3M™ Fast Cure 
Epoxy Metal Filler 
180ml kartuše 
obsahuje 1 
směšovací trysku

Vždy používejte pouze jednotný šedý 
materiál, dávkujte až je naprosto kom-
pletně smíchaný. (To platí u každé nové 
kartuše).

I. Použijte až je naprosto kompletně 
smíchaný

II. Připojte 3M™  směšovací trysku 
(51875) a nanášejte již důkladně promí-
chaný materiál.

Nepoužívejte první centimetr materiálu.

Aplikujte materiál tak, aby směšovací 
tryska byla přímo na povrchu.

Čas, kdy můžou probíhat úpravy:  
20 minut při pokojové teplotě (22°C).

Pro urychlení schnutí zahřejte panel na 
15 až 20 minut na 70°C. Při pokojové 
teplotě (22°C) schnutí trvá 4 hodiny.

Pro dobroušení povrchu použijte 3M™ 
Cubitron™ II 80+ (51369) až 3M™ Cubit-
ron™ II 120+ (51370).

Obj. č. Produkt Množství Minimální obj. 
množ.

Množství  
na přepravce

37455 3M™ Fast Cure Epoxy Metal Filler 180ml 1 kartuše + 1 tryska 6 kartuší + 6 trysek

51875 3M™  směšovací tryska pro 37455 
FC Epoxy Metal Filler - 1 balení (obsahuje 

10 trysek) 5 balení

1. Odmáznutí, odstřiknutí

2. Aplikace, nanášení

3. Schnutí

4. Dobroušení

Další zpracování: 
Pokud použijete infrazářič na urychlení procesu, 
nechte poté cca 5 minut panel vychladnout, než 
začnete brousit. 
Pro ideální roztažení materiálu na opravovaném 
povrchu, použijte 3M stěrku a dále postupujte 
podle uvedených instrukcí.

Klasické sváření:

• Látky jako například olovo a cín 
jsou škodlivé pro Vaše zdraví a 
nejsou v souladu s regulacemi EU.

• Proces opravy zahrnuje několik 
jednotlivých úkonů, čímž se 
zvyšuje riziko vzniku chyby  
a dodatečných nákladů.

Běžný polyesterový tmel:

• Polyester je hygroskopická látka vs. 
Epoxidová pryskyřice chrání proti korozi

• Epoxidová látka - vynikající ochrana 
spojů proti korozi

• Při ručním míchání dochází k nadměr-
nému vzniku odpadu. 3M™ aplikátor 
tyto ztráty minimalizuje.

SATA® Jarní akce
od .0 .2020

od .0 .2020 – do vyprodání zásob

Po dobu trvání akce obdrží zákazníci SATA ke každé SATAjet 

X 5500 tašku SATA Weekender

Nezbytnost pro volný čas, služební cesty jako příruční 

zavazadlo nebo na cvičení: se SATA weekender taškou jste 

skvěle vybaveni.

Použitý vzhled z materiálu Canvas s aplikacemi z umělé kůže 

zviditelňuje SATA weekender ve stylu Vintage a přitahuje 

pozornost v každé situaci.

Akce Jaro
Perfektní společník na cesty

Revoluční. Úsporná. 
Tichá. Logická.
SATAjet X 5500 se svým systémem X-trysek 

udává standard budoucnosti.

www.sata.com/SATAjetX5500

SATA weekender je velmi robustní a odolná a má pro "malou" 

cestovní tašku velké množství místa. Vnější kapsa na straně, 

samostatná přihrádka a malý zip uvnitř nabízí dodatečné místo 

pro malé věci. Odnímatelný řemínek a měkká ouška umožňují 

nosit tašku na rameni nebo v ruce.

Od .0 .2020 obdržíte u svého odborného prodejce SATA 

limitovanou tašku Weekender ke každé pistoli SATAjet X 5500 

(ke všem technologiím a provedením).

Více informací u obchodních zástupců 
společnosti Interaction.

+

INTERACTION s. r. o.
interaction@interaction.cz

www.interaction.cz

Na akci platí zákaznické rabaty. Akce platí do vyprodání zásob.
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Luštění s Ferdou
Vyluštěnou tajenku posílejte na e-mail ferdinand@interaction.cz (předmět Tajenka). 
Termín pro odeslání tajenky je do  26. 6. 2020. 
Úspěšným a vylosovaným výhercem luštění z předešlého čísla je Petr N. z Prahy, kterému tímto gratulujeme.

Vylosovaný luštitel od nás obdrží kšiltovku a stínítka do auta  
od společnosti Spies Hecker. 

INTERACTION s.r.o. 
Tel.: +420 251 817 493, +420 602 398 444
E-mail: ferdinand@interaction.cz, interaction@interaction.cz


