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přinášíme Vám první vydání magazínu Color 
Expert tohoto roku. Ani letošní rok neprobí-
há zcela standardně a celosvětová situace se 
díky stále probíhající pandemii Covid 19 po-
depisuje prakticky ve všech procesech, které 
se nevyhýbají ani automobilovému průmyslu. 
Konečně snad už ale nastává doba postupného 
návratu do standardního pracovního procesu 
a režimu, díky kterému se již můžeme začít řešit 
věci osobně. 

Náš tým i tento rok  překonává a zkušený již 
z minulého nepříznivého roku posílil komuni-
kaci se svými zákazníky především v online pro-
středí, připravil nové školení a posílil zákaznická 
centra. Naši obchodní zástupci se snažili být 
našim zákazníkům a obchodním partnerům co 
největší oporou, abychom vše společně a bez 
větších ztrát zvládli. 

V tomto letošním prvním vydání Vám přináší-
me opět spoustu zajímavých novinek a článků 
z naší branže, které se týkají jak automobilové-
ho průmyslu jako celku, tak přímo naší společ-
nosti a událostí, jíž jsme součástí. 

Hned v úvodu bychom se s Vámi chtěli podělit 
o radostnou novinu v podobě neuvěřitelného 
umístění druhé příčky ve Středočeském kraji 
mezi ryze českými � rmami, kterou jsme získali 
koncem minulého roku v soutěži Ocenění Čes-
kých lídrů 2020. Pro společnost Interaction je 
toto umístění velkou poctou a vážíme si toho 
i díky svým zákazníkům a jejich přízni. Více se 
dočtete v rubrice Aktuality, kde naleznete další 
zajímavý článek o neuvěřitelné podpoře a po-
moci Ivance z Kosmonos. Začátkem roku jsme 
mezi zaměstnanci společnosti Interaction vy-
tvořili sbírku pro holčičku z jedné škodovácké 
mladoboleslavské rodiny, která bohužel nemě-
la tak veselý vstup do života. 

Je všeobecně známo, že se společnost In-
teraction dlouhodobě věnuje a podporuje 
vzdělávání v oboru autolakýrník. Díky postup-
nému rozvolňování je již od konce dubna 
opět umožněno otevřít brány našich školicích 
center, a proto můžeme navázat na mnoha-
leté zkušenosti s realizací akreditovaného re-
kvali� kačního kurzu, o kterém se více dozvíte 
uvnitř magazínu. Mimo rekvali� kační kurzy 
se naše společnost letos podílela i na tvorbě 
odborných učebních materiálů ve spolupráci 
s Národním pedagogickým institutem a jsme 

hrdí na to, že můžeme být součástí tohoto 
procesu a udávat tak směr budoucím autola-
kýrníkům. Na tento článek dále navazuje téma 
lakování a nejčastější chyby v praxi. 

Barvy Spies Hecker nemohly ani v letošní se-
zoně chybět na největších motoristických 
závodech světa. Jedním z těchto závodů je již 
v minulém roce zmiňovaná Formule 1 a před-
stavení týmu Mercedes – AMG Petronas F1 
a i v letošním roce září formule tohoto týmu 
ve zbrusu nových barvách. Uvnitř magazínu 
se dočtete zajímavosti o vývoji a výběru barev-
ných odstínů, které byly použity na F1. 

Druhým neméně zajímavým závodem je 
bezpochyby Rallye Dakar 2021, který proběhl 
začátkem roku a společnost Interaction opět 
dodala lakovací materiály značky Spies Hec-
ker týmu Big Shock! Racing v čele s pilotem 
Martinem Macíkem. Jsme hrdými partnery 
a je pro nás velká pocta být tak trochu sou-
částí těchto událostí. Společnost je velkým 
fanouškem obou závodů a drží oběma tý-
mům pěsti a přeje mnoho úspěchů. Více také 
uvnitř tohoto vydání.

Ani v letošním roce nebyla nouze o produk-
tové novinky našich předních dodavatelů. 
Přinášíme novinky od našeho výhradního do-
davatele Car System v podobě kontrolní pěny 
C-99 na leštění ve spreji a nové zařazení pro-
duktů značky Rupes do portfolia společnosti 
Car System. Společnost 3M si pro Vás připravila 
novou stříkací pistoli Performance Spray gun 
a za zmínku stojí také nový brusný arch Grippy. 
V magazínu nechybí také představení produk-
tové novinky od společnosti SATA a jejich nový 
� ltr výrobní řady 500. Samozřejmě i Spies Hec-
ker si pro Vás nachystal novinky v podobě no-
vého míchacího odstínu WT 318 Brilliant Blue 
a iNews v programu Phoenix. To vše naleznete 
v rubrice Technologie. 

Závěrem bych Vám chtěl poděkovat za Vaši pří-
zeň i v této nelehké době a s vidinou blížících 
se prázdnin Vám přeji krásné prožití letních mě-
síců, spoustu odpočinku a radosti, pevné zdraví 
a těším se na naše další nejen pracovní setkání. 

E D I TO R I A L

S úctou a pozdravem, 
Martin Písařík

Vážení čtenáři, 
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Martin Písařík
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V únoru proběhla ve společnosti Interaction 
s.r.o., sbírka pro Ivanku z Kosmonos, která bo-
hužel neměla tak veselý vstup do života. V této 
pro všechny nelehké době se připojili ke sbírce 
i samotní zaměstnanci společnosti, kteří tuto 
holčičku bojovnici � nančně podpořili. 

Ivanka se narodila jedné škodovácké rodině 
z mladoboleslavské lakovny v roce 2018. Její 
zdravotní problémy, které začaly již v těho-
tenství maminky, bohužel lékaři neodhalili. 
Ihned po narození lékaři na porodním sále 
zjistili, že má v bederní části zad rozsáhlý 
rozštěp páteře. Z tohoto důvodu ji hned pře-
vezli do Fakultní nemocnice v Motole, kde se 
podrobila několika složitým operacím a strá-
vila tam první měsíc života. Kromě toho ob-
jevili i další problémy – nevyvinutý paleček 
na pravé ruce, vývojovou vadu konečníku 
a ortopedickou vadu nohou. Ivanka měla 
obě nožičky velmi krátké, chodidla měla 
deformovaná a stočená ven. Při vyšetření 
magnetickou rezonancí přibyla i diagnóza 
Arnold-Chiariho malformace typu II - kom-

plexní vývojová vada mozku, ageneze cor-
pus callosum, hydrocefalus, podkovovitá 
ledvina a chybějící část kostrče. Rodiče se ná-
sledně dozvěděli prognózu, že Ivanka bude 
celý život upoutaná na lůžko.

V současné době nemá moderní medicína 
žádný lék, který by Ivance pomohl, a její jedi-
nou možností jsou intenzivní neurorehabili-
tace, které jsou nesmírně nákladné.

Zaměstnanci společnosti Interaction poslali 
na účet pro Ivanku dohromady 15.000 Kč a � r-
ma Interaction se rozhodla tuto částku navýšit 
o dalších 10.000 Kč. Ivance byla tedy předána 
za celý Interaction krásná částka 25.000 Kč. 
Tato částka Ivance pomůže přispět k potřeb-
ným rehabilitacím a rodičům dodá alespoň 
trochu naděje, že na to nejsou sami. 

Pomoci můžete i vy, a to zasláním daru na 
sponzorský účet 83297339/0800, variabil-
ní symbol 4848, který spravuje organizace 
Život dětem. 

Více informací naleznete 
také na stránkách 
www.pomocproivanku.cz. 

Rodiče děkují za veškerou pomoc a podporu.

Koncem minulého roku se uskutečni-
la online konference, na níž proběhlo 
slavnostní vyhlášení OCENĚNÍ ČES-
KÝCH LÍDRŮ 2020.  Společnost Interac-
tion se podařilo probojovat nejen mezi 
finalisty, jako tomu bylo v minulém 
roce, ale letos se umístila na krásném 
druhém místě ve Středočeském kraji. 

Porota na základě ekonomických výsledků 
výhradně českých firem s ročním obratem 
minimálně 200 milionů korun a více než 
50 zaměstnanci ocenila nejlepší společ-
nosti ze všech 14 krajů České republiky. 

Do finále se dostalo 92 firem s nejlepšími 
ekonomickými výsledky. Ty byly vybrány 
z 1516 společností, které vyhověly krité-
riím soutěže. O jejich výběr se postaral 
odborný garant soutěže společnost CRIF – 
Czech Credit Bureau. Celkem 61 % finalistů 
působí na trhu již od 90. let, firmy založe-
né po roce 2000 tvoří čtvrtinu uchazečů 
o zisk ocenění, na export se alespoň čás-
tečně zaměřuje 42 % společností ve finále. 

Pro společnost Interaction je toto umístě-
ní velkou poctou a vážíme si toho i díky 
svým zákazníkům a jejich přízni. Je to 

i velké povzbuzení a motivace k další spo-
lupráci především v této nelehké době, 
která s sebou přináší nové výzvy a příleži-
tosti. Proto bychom chtěli našim kolegům, 
partnerům a přátelům touto cestou podě-
kovat za dosavadní spolupráci

O B S A H A K T UA L I T Y

Interaction pomáhá tam, kde je potřeba … 

SPOLEČNOST INTERACTION OBSADILA
MEZI ČESKÝMI LÍDRY ZA STŘEDOČESKÝ 
KRAJ DRUHÉ MÍSTO !!!

Aktuality
Český lídr 2020   03
Pomoc pro Ivanku z Kosmonos 03 

Různé
Rekvali� kace 04
Mistr obor Autolakýrník 05

Management
Lakování - chyby v praxi 06-07

Trendy / zajímavosti
F1 v nových barvách od Spies Hecker

08-09
Dakar 2021 10-11

Technologie
Carsystem kontrolní pěna C-99, Rupes

12
Telwin BATTERY PULLER 12
3M Performance spray gun, 
Bursný arch grippy 13
SATA nový � ltr 584 14
Spies Hecker novinky na trhu 15

trochu naděje, že na to nejsou sami. 

interaction@interaction.cz 

www.interaction.cz

Dárkový šek

25 000 KKčč

PPoommoocc pprroo I Ivvankankuu
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R Ů Z N É

Akreditovaný
REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM
Rádi bychom Vás informovali, na zákla-
dě Mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví č. j.: .: MZDR 14601/2021-6/
MIN/KAN s účinností ode dne 26. dubna 
2021, společnost Interaction s.r.o. znovu 
otevírá brány svého školicího střediska  
a vypisuje termíny Akreditovaných 
rekvali� kačních kurzů pro  Autolakýrní-
ky, včetně termínů zkoušek profesní kva-
li� kace, podle zákona č. 179/2006 Sb.

S ohledem na vývoj situace trhu práce, ne-
jen v České republice, ale prakticky na celém 
světě, kdy neustále vzrůstá poptávka po ře-
meslných oborech, bychom Vám rádi nabídli 
možnost zúčastnit se projektu dalšího vzdě-
lávání, ve formě akreditovaného rekvali� kač-
ního kurzu pro Autolakýrníky, který je zakon-
čen získáním osvědčení profesní kvali� kace 
v oboru Autolakýrník.

Rekvali� kační kurz jeho účastníky seznámí 
se všemi aspekty opravárenského lakování 
vozidel, jak po praktické, tak i po teoretické 
stránce a připraví je plně na práci autolakýr-
níka. Účastníci kurzu pracují s nejmodernější-
mi materiály a technologiemi. Rekvali� kační 
kurz je rozdělen na dvě části, Autolakýrník 
– přípravář a Autolakýrník – � nální povrcho-
vá úprava. Každá z částí se skládá z 20 hodin 
teoretické výuky a 60 hodin praktické výuky. 
Celý kurz je zakončen závěrečnou 8 hodino-
vou zkouškou pod vedením osoby, autorizo-
vané v sytému Národní soustavy kvali� kací. 
Po zdárném ukončení kurzu obdrží účastník 
certi� kát o absolvování Rekvali� kačního kur-
zu a Osvědčení o získání profesní kvali� kace .

Akreditovaný REKVALIFIKAČNÍ 
PROGRAM 

Autolakýrník – přípravář 
23-018-H (rozsah 88 hod)

Autolakýrník – � nální povrchová úprava 
23-019-H (rozsah 88 hod)

Rekvali� kační kurz Autolakýrník, který již od 
roku 2007 pravidelně pořádá společnost 
Interaction s.r.o., je svou kvalitou nedílnou 
součástí českého školství a je akreditován Mi-
nisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 
č.j. MSMT-17046/2020-1/169. 

Autorizace Ministerstva průmyslu a obcho-
du č.a. IMP_2373 opravňuje pouze několik 
subjektů, včetně společnosti Interaction s.r.o. 
pořádat zkoušky profesní kvali� kace (podle 
§ 18 zákona č. 179/2009Sb., o ověřování 
a uznávání výsledků dalšího vzdělávání), kte-
rými jsou rekvali� kační kurzy zakončeny. 

Výstupem z kurzu je Osvědčení o absolvo-
vání akreditovaného rekvali� kačního kurzu 
a Osvědčení o získání profesní kvali� kace 
s mezinárodní platností.

Rekvali� kační kurz Autolakýrník je spolu 
s dalšími 25 tematicky zaměřenými kurzy 
součástí vzdělávacího programu „Interaction 
Akademie“, s pomocí kterého cíleně zvyšuje-
me profesionální úroveň našich partnerů.

10 důvodů proč se účastnit rekvali� kač-
ního kurzu s Interaction s.r.o.:

• Kurz je akreditován MŠMT, č.j. MSMT-
17046/2020-1/169

• Kurz je zakončen zkouškou dílčí kvali� ka-
ce, která je nutná k získání úplné profesní 
kvali� kace.

• Máme více než 14ti leté zkušenosti s pořá-
dáním rekvali� kačních kurzů.

• Praktickou i teoretickou část realizujeme 
ve vlastních prostorách.

• Naši lektoři jsou schváleni v systému 
Národní soustavy kvali� kací a mají tak o� -
ciální status „autorizované osoby“.

• Jsme autorizovaným orgánem Minister-
stva průmyslu a obchodu, které nás oprav-
ňuje realizovat zkoušky profesní kvali� ka-
ce, kterými jsou naše Rekvali� kační kurzy 
ukončovány.

• Osobní přístup lektorů a omezená kapa-
cita účastníků jednotlivých kurzů zaručuje 
účastníkům kvalitní vzdělání v oboru.

• Ve spolupráci s Národním pedagogickým 
institutem České republiky se v rámci 
projektů EU „Mistrovská zkouška“ a „Mistr 
řemesla“ pro obory Autolakýrník, Karo-
sář, podílíme na tvorbě šablon, metodiky 
a hodnotících standardů.

• Jsme tvůrci a spoluautoři jednotného za-
dání závěrečných zkoušek oboru Autola-
kýrník 23-61-H/01.

• Podíleli jsme se na vzniku hodnotícího 
a kvali� kační standardu profesní kvali� ka-
ce Autolakýrník 23-61-H/01, uvedeného 
v Národní soustavě kvali� kací.

V případě, že Vás téma akreditovaného re-
kvali� kačního kurzu zaujalo, nebo téma 
cíleného vzdělávání pomocí projektu Inte-
raction Akademie,  rádi Vám sdělíme po-
drobnější informace. Další informace k re-
kvali� kačním kurzům a dalším vzdělávacím 
programům naleznete také na stránkách 
www.interaction.cz . 
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Interaction mistr oboru Autolakýrník
Společnost Interaction s.r.o. patří již mnoho let k aktivním podporovatelům řemeslné-
ho oboru Autolakýrník 23-61-H/01. Na jedné straně aktivně spolupracuje se zástupci 
škol, poskytuje odborné učební materiály a realizuje odborné přednášky ve školách 
s učebním oborem Autolakýrník a na straně druhé, úzce spolupracuje s Národním pe-
dagogickým institutem (dříve Národní ústav odborného vzdělávání). 

V roce 2020 byla společnost Interaction 
s.r.o. vyzvána NPI ke spolupráci na projektu 
z oblasti uznávání dalšího vzdělávání, s ozna-
čením Mistr řemesla pro obor Autolakýrník 
(MiZk). Zástupce společnosti Interaction s.r.o. 
pan Michal Kirchner, jakožto odborný garant 
projektu, sestavil ve spolupráci s NPI pracov-
ní skupinu, se kterou na projektu pracuje. 
V první části projektu vznikl obsahový, kvali-
� kační a hodnotící standard, včetně návrhu 
tzv. modelových zakázek a samotné zkouš-
ky tzv. mistrovského díla. V letošním roce 
spolupráce na projektu pokračovala v rám-
ci druhé části projektu, ve kterém se tvořila 
a obsahově plnila šablona programu dalšího 
vzdělávání pro obor Autolakýrník – mistrov-
ská zkouška. Třetí a závěrečná část práce na 
projektu odstartuje v červnu letošního roku 
v podobě zpracovávání kompletních učeb-
ních textů.

O projektu Mistrovská zkouška 
(MiZk):
Projekt Mistrovská zkouška vznikl na základě 
dlouholetého požadavku řemeslných institu-
cí, umožnit těm nejšikovnějším a nejschop-
nějším prokázat svoje profesní „mistrovství“ 
dokladem, který o� ciálně uznává tyto kva-
lity. Tradice cechů a mistrovských zkoušek 
sahá až do 14. století, a vždy byla spojena 
s cechovní přípravou učňů, tedy příslušným 
vzděláváním, praktickým výkonem řemesla 
a současně zhotovením konkrétního vý-
robku, který určil daný cech. Z této historic-
ké skutečnosti vychází i novodobý princip 
zkoušky. Zavedením mistrovské zkoušky se 
naváže na přerušenou tradici, která po staletí 
úspěšně fungovala.

Jaké jsou hlavní cíle a očekávané přínosy mi-
strovské zkoušky?

MOŽNOST PROFESNÍHO ROZVOJE ŘE-
MESLNÍKŮ VE SVÉM OBORU - zatímco 
maturant se může ve svém oboru rozvíjet na 
VOŠ, bakalář v magisterském studiu, magistr 
v doktorandském studiu, řemeslník dosud 
takovou možnost nemá (nástavbové studi-
um už nerozvíjí řemeslné dovednosti). Mis-
trovská zkouška mu nabízí nový cíl, završení 
jeho profesního vzdělávání, zařazení do kva-
li� kační úrovně EQF 5.

OCHRANA SPOTŘEBITELE - umožnit zákaz-
níkovi vybrat si odborníka, který mu bude 
schopen garantovat nejvyšší kvalitu práce, 
realizovat nejnáročnější práce a poskytnout 
mu služby "na klíč".

ZPRŮHLEDNĚNÍ TRHU - KONKURENČNÍ 
VÝHODA KVALITNÍ SLUŽBY - účinnou pro-
pagací zvyšovat povědomí zákazníků (včet-
ně vyhlašovatelů výběrových řízení a veřej-
ných zakázek) o kvalitě služeb mistrů.

EVROPSKÁ KOMPATIBILITA A UZNA-
TELNOST. Mistrovská kvali� kace musí být 
kompatibilní v rámci EU s přihlédnutím 
k národním speci� kám a tradicím a zvýší tak 
držitelům mistrovské zkoušky šanci uplatnit 
se v zahraničí (standard složené mistrovské 
zkoušky bude přílohou k Europassu, bude 
de� nováno propojení mistrovských kvali� -
kací na Evropský rámec kvali� kací (EQF)).

PRESTIŽ ŘEMESEL - Zvýšit celkovou "lať-
ku" kvality řemeslné práce, tím zvýšit pres-
tiž řemesel ve společenském vnímání a tím 
i zájem mládeže (a rodičů) o vzdělávání v ře-
meslných oborech.

Spolupráce Interaction s.r.o. a Národního 
pedagogického institutu:

• 2012 Jednotné zadání a závěrečných 
zkoušek (JZZZ) pro obor Autolakýrník

• 2013 Profesní kvali� kace Autolakýrník 

• 2014 Dílčí kvali� kace Autolakýrník – pří-
pravář a Autolakýrník – � nální povrchová 
úprava

• 2015 Pilotní ověřování standardů Národní 
soustavy kvali� kací

• 2020 Mistrovská zkouška (MiZk) I.

• 2021 Mistrovská zkouška (MiZk) II.

Společnost Interaction s.r.o. je také autori-
zovaným orgánem Ministerstva průmyslu 
a obchodu, ve smyslu pořádání a ověřování 
zkoušek profesní kvali� kace (autorizovaná 
osoba) a více než 14 let vlastní akreditaci 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 
která ji opravňuje pořádat akreditovaný re-
kvali� kační kurz Autolakýrník.

Evropská unie
Evropský sociální fond

MISTROVSKÁ ZKOUŠKA SYSTÉM (MIZK)
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Lakování 
… nejčastější chyby v praxi
Profese autolakýrníka patří bezesporu k těm nejnáročnějším povoláním v oblasti oprav vozidel. Na rozdíl od jiných produktivních 
profesí v servisu (mechanik, karosář), nemá lakýrník k dispozici žádné konkrétní návody, přesné postupy ani manuály na opravu. 
Každá oprava laku vozu je svým způsobem jedinečná a originální (s ohledem na odstín, tvar karoserie, rozsah a místo poškození atd.). 
A navíc, práce lakýrníka, je vidět! 

Jediné co má lakýrník k dispozici, jsou obecná doporučení dodavatelů lakovacích materiálů, vědomosti nabité ze školení a svůj vlastní 
rozum. Technologické postupy v lakovně mají svou návaznost a posloupnost a lakýrník musí mít vždy už na začátku opravy promyš-
lený celý postup. I přes mnohaleté zkušenosti jednotlivých lakýrníků, se v lakovnách objevují stále se opakující chyby, které mají vliv 
na rychlost, kvalitu nebo vzhled provedené opravy.

Denní světlo "ColorSpot" 
od Spies Hecker
Pro zlepšení identi� kace barev nabízí Spies Hecker re� nišerům lampu 
pro denní světlo s technologií LED. Simulací různých světelných pod-
mínek a intenzit světla může nová lampa pomoci ra� nérům identi� -
kovat odchylky ve shodě barev u pevných a efektních barev.

ColorSpot, lampa pro denní světlo od Spies Hecker, lze použít téměř 
pro cokoli, od barevného srovnání s barevnými vzorníky a panely 
vzorků až po hodnocení poškození a kontrolu čerstvě natřených po-
vrchů na přítomnost prachu. Dietmar Wegener, specialista na správu 
barev Spies Hecker pro Německo, Rakousko a Švýcarsko, říká: „Color-
Spot poskytuje lakovnám nástroj, který odhalí i ty nejmenší rozdíly 
v metamerismu a efektu.“ 

 Tři úrovně intenzity světla

Intenzitu energeticky úsporných diod LED lze nastavit na tři růz-
né úrovně. Úroveň světla 1 umožňuje přesně porovnat pevné 
a efektní barvy světla. Úroveň světla 2 je vhodná pro střední až světlé 
a středně tónované efektové barvy. U tmavších barev efektů ukazuje 
úroveň světla 3 nuance, které pomáhají dosáhnout optimální shody 
barev a efektů.  

Výběr odstínu pro opravu
Pokud lakýrník vybírá odstín podle předem nastříkaných vzorků (nebo 
koloristických štítků), měl by tak činit výhradně na denním světle! Čas-
tou chybou lakýrníků je výběr odstínu v lakovacím boxu, kde je umělé 
osvětlení, nebo ještě hůře, ve tmavé dílně.  V tomto případě fungu-
je jev zvaný Metamerie, kdy dvě barvy působí stejně, ale po změně 
osvětlení má každá jiný odstín. To znamená, vybere-li lakýrník barevný 
odstín pro opravu vozidla při umělém světle, s velkou pravděpodob-
ností zafunguje Metamerie a venku na denním světle, bude oprava 
viditelná (odlišný odstín lakovaných částí vozidla). Vzhledem k tomu, 
že ne vždy je k dispozici denní světlo, existuje pro lakýrníky pomůcka, 
v podobě speciální ruční lampy, která imituje různé druhy osvětlení, 
včetně denního. Druhou chybou, která se občas při výběru odstínu 
pro opravu stává, je to, že lakýrník vybírá odstín pro opravu na jiném 
místě vozu, než kde bude samotná oprava probíhat. Příklad: Předmě-
tem opravy je přední blatník, ale lakýrník vybírá (porovnává) odstín 
pro opravu na zadních dveřích… je potřeba myslet na to, že stávající 
originální lak vozu nemusí být všude stejný (vozidlo mohlo být v mi-
nulosti poškozeno a již lakováno). Odstín pro opravu je nutné vybírat 
vždy přímo v místě budoucí opravy a na denním světle!
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Výběr vhodného plniče
Již mnoho let zpátky přišli výrobci lakovacích materiálů s variantou 
plniče, který je určen především na nové díly a který zásadním způso-
bem zvyšuje efektivitu lakovny. Jedná se o tzv. plnič v systému „mokrá 
na mokrou“. V praxi to znamená, že se tento plnič aplikuje na nový díl 
(který je obvykle od výroby opatřen kataforézou), po aplikaci se nechá 
několik minut odvětrat a bez jakéhokoliv broušení je možné ho přela-
kovat vrchní barvou. Některé plniče např. Spies Hecker Permasolid HS 
plnič 5340, mají ještě tu vlastnost, že mají přímou přilnavost na katafo-
rézu, bez nutnosti předchozího broušení. Tuto vlastnost lakýrník ocení 
především u velkých dílů, jako je přední kapota, kdy absence brouše-
ní kataforézy znamená velkou časovou úsporu. I přes výše uvedené 
výhody znamenající větší efektivitu práce a tím i vyšší pro� t lakovny, 
najdeme v lakovnách lakýrníky, kteří plnič mokrá na mokrou nechtějí 
používat (protože jsou zvyklí to celý život dělat jinak) a preferují i při 
lakování nových dílů klasické brusné plniče. A to i přes to, že klasický 
brusný plnič musí nejprve v několika vrstvách aplikovat, poté sušit 
v lakovací kabině (nebo přes noc v dílně), a po vytvrzení kompletně 
brousit pro dosažení hladkého povrchu. V případě již zmiňované nové 
přední kapoty, bude časový rozdíl obou technologií (brusný plnič 
vs. mokrá na mokrou) větší než dvě hodiny, navíc v případě brusného 
plniče je nutné započítat ještě výdaje za energie potřebné k vysušení 
a obroušení plniče.

Mokré broušení
O moderních způsobech broušení povrchu už bylo na lakýrnických 
školeních, nebo v odborných časopisech zmíněno mnoho, přesto se 
stále setkáváme s tím, že někteří lakýrníci nechtějí měnit své zažité 
zvyklosti a preferují tzv. mokrý způsob broušení. A to i v době, kdy 
většina předních světových výrobců brusiva má již několik let ucele-
ný koncept a portfolio produktů pro broušení suché. Mokré broušení 
(brusný papír je namočen vodou) sebou přináší celou řadu nevýhod. 
Brousí-li lakýrník tzv. za mokra, obvykle se neubrání kontaktu s pod-
kladem (holým plechem), kde okamžitě startuje chemická reakce 
a vzniká koroze.  Druhou nevýhodou je vlhkost absorbovaná dovnitř 
broušeného povrchu (především u broušení polyesterového tmelu, 
nebo plniče), která má negativní vliv na zhoršenou přilnavost dalších 
materiálů, nebo také výsledný efekt (nižší lesk) vrchního průhledného 
laku. Pokud lakýrník používá systém mokrého broušení, měl by brou-
šený díl vždy nechat min. tři hodiny odvětrat, než na něj bude apliko-
vat další vrstvy systému! Systém suchého broušení je rychlejší, čistější 
a bezpečnější z pohledu prevence před celou řadou vad laku.

Modrošedý Boxxbike
Rádi bychom se s Vámi podělili o zajímavost od našich techniků 
pod vedením technického managera Otakara Herzoga. 

V prostorách školicího střediska Praha Libuš ve společnosti Interaction bylo začátkem února 
dokončeno testování technologického postupu a výběru vhodného materiálu pro výrobu 
unikátních elektrokol BOXXBIKE. Pro výrobu byly použity materiály Spies Hecker série 670 
NGT a nalepené fólie byly následně zalakovány lakem od dodavatele Car Systém, jíž je Inte-
raction výhradním distributorem pro ČR. Pro další výrobu těchto elektrokol jsme doporučili 
lakovnu Diveland. 

Přejeme spoustu ujetým elektro kilometrů se SPIES HECKEREM 
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Pro rok 2021 zvolil tým Mercedes-AMG Petronas F1  novou černou 
barvu a novou PETRONAS zelenou. 

Design černé se vrací zpět týmu, který byl 
dominantní silou ve Formuli 1 TM a zapsal 
se do historie sedmi po sobě jdoucími mi-
strovstvími konstruktérů FIA Formule 1 TM.

Andrew Moody, vedoucí barvy a gra� ky 
týmu Mercedes-AMG Petronas Formu-
le 1, říká: „Nová barva kombinuje černou 
od sezóny 2020 s opětovným zavedením 
našeho ikonického Stirling Silver a vylep-

šili jsme PETRONAS zelenou. Vínová barva, 
která zastupuje hlavního partnera INEOS, 
je také zpět. “ Tým se již více než sedm let 
spoléhá na Spies Hecker, jednu z prémio-
vých globálních značek nadnárodní spo-
lečnosti Axalta, předního světového do-
davatele lakovacích materiálů a o� ciálního 
dodavatele týmů.

Výkon a dokonalost
Mercedes-AMG F1 W12 E Performance je 
první, kdo používá označení E PERFOR-
MANCE, což znamená užší sladění týmu 
s výkonovou divizí Mercedes-AMG.

E PERFORMANCE je značka nové techno-
logie, která bude použita v názvech pro-
duktů a znaků u všech připravovaných 
hybridních vozů Mercedes-AMG perfor-
mance. Tato vazba se odráží v nejpozo-
ruhodnějším přírůstku do nového vozu: 
značka AMG na krytu motoru.

Andrew vysvětluje, jak složité je lakovat. 
"Vzor AMG je nalakovaný, to je první a nej-
důležitější věc." Mnoho lidí předpokládá, 
že jsou to obtisky, ale nejsou. Každý z nich 
je odstupňován mezi dvěma barvami - bí-
lou a šedou - podle toho, kde sedí, takže 
se jedná o velmi složitou oblast designu. 
Z tohoto důvodu se musíme spolehnout, 
že Spies Hecker bude hrát, protože na 
druhý pokus prostě nemáme možnost. 
Naši lakýrníci potřebují hladké nanášení, 
snadné míchání a dokonalou povrchovou 
úpravu. Je to velmi podobné závodům sa-
motným, musíme dodávat od chvíle, kdy 
jsme na trati, “říká.

Černá bledne do stříbra
S průměrným globálním televizním pub-
likem 87,4 milionu lidí na Grand Prix [1] je 
zásadní mít silný a odvážný vzhled, který 
vyniká a zanechává trvalý dojem. Letošní 
černá - Midnight Black - je nekovová, plná 
černá, která je hluboká a bohatá na barvy.

Andrew říká: „Liší se od černé, kterou jsme 
použili v minulé sezóně. Je ještě intenziv-
nější a poskytuje skutečně pozoruhodnou 
přítomnost na trati i v televizi. “

Tým Mercedes-AMG Petronas F1 
září opět v nových barvách 
od SPIES HECKER
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Vyblednutí z černé na přední části vozu do 
Stirling Silver na krytu motoru je extrémně 
komplikované, protože zahrnuje šest jedi-
nečných odstínů. Prochází sedmi různými 
panely, z nichž každý má jiný tvar. Tato 
složitost znamená, že pro konstrukci je zá-
sadní, aby každá vyměnitelná součást do-
konale odpovídala sousedním panelům, 
pokud jde o umístění, velikost, tvar, barvu 
a stínování. V sezóně 2021 s 23 závody 
v průběhu 10 měsíců - včetně tří dvojitých 
záhlaví a dvou trojitých záhlaví - je pro 
Andrewův tým rychlé nátěry komponent 
mezi víkendy závodu, aby bylo zajištěno, 
že jsou závodní vozy připraveny na každý 
víkend Grand Prix.

Andrew říká: „Pracujeme se speciálně vy-
tvořenými produkty, které jsou v podsta-
tě � ktivními částmi, které nám umožňují 
přesnou reprodukci každé jednotlivé kom-
ponenty z hlediska její velikosti a tvaru, 
a co je nejdůležitější, také barev, čar, stí-
nování a designu. S vývojem automobilů 
v průběhu sezóny neustále vytváříme 
nové produkty. Je docela komplikované 
a složité nastříkat tři panely, které se spo-
jují s vícenásobným stínováním a čarami 
procházejícími spoji, a napravit to. To je 
místo, kde nám Spies Hecker Permahyd 
Hi-TEC 480 pomáhá rychle a snadno 
zvládnout každodenní výzvy, jak dosáh-
nout toho správného. “

V lakovně se používá řada produktů Spies 
Hecker od společnosti Axalta, včetně Prio-
mat ® Wash Primer 4075, dále buď Perma-
solid ® HS Vario Primer Surfacer 5340, vyso-
ce tuhý základní primer nebo Permasolid 
® HS Performance Surfacer 5320, rychle 
schnoucí 2K HS brusný povrch. Barevné 
přechody týmu jsou natřeny základním 
nátěrem Permahyd Hi-TEC 480 Basecoat 
a komponenty lakovny povrchovou úpra-
vou Permasolid ® HS Optimum Plus Clear 
8650 nebo Permasolid HS Race Clear 8700. 

Když je zásadní rychlost, Andrewův tým 
používá Permasolid Speed-TEC Clear Ka-
bát 8810.

"Stále si vážíme Nikiho Laudy, našeho 
nevýkonného předsedy, který bohužel 
zemřel v květnu 2019. Na obou stranách 
podvozku těsně za opěrkou hlavy pod ro-
lovacím rámečkem je jedna jasně červe-
ná hvězda." Ty, stejně jako vzor AMG, jsou 
malované a nikoli obtisky, jak mnozí věří, 
“říká Andrew.

Jít s proudem
Okamžitě rozpoznatelná linie proudění ze-
lené barvy PETRONAS je zpět na W12 a PET-
RONAS GREEN se objevuje také na předních 
a zadních křídlech, předních přítlačných kří-
dlech a zrcátkách. Zelená je v letošním roce 
plná barva, což je ještě výraznější a odváž-
nější oproti tmavě černému autu.

Andrew říká: „Pokračujeme v postupu 
průtokových linií, které jsme představo-
vali od roku 2017. Letos opět nedochází 
k vyblednutí okrajů, což udržuje nátěr 

ostrý a čistý.“ K zelené průtokové linii se 
letos připojí průtoková linka nad ní ve vy-
soce re� exním stříbře, což znamená více 
než deset let partnerství mezi týmem 
a společností PETRONAS. Tyto dvě linie 
vycházejí ze strany předního přítlačného 
křídla a pohybují se po straně podvozku 
a bočních lišt.

Rychlost, řešení a podpora
Olaf Adamek, Re� nish Brand Manager 
společnosti Axalta, říká: „Nové auto s vaz-
bami na AMG je především o výkonu, což 
je trefné, protože ve společnosti Axalta 
jsme postaveni pro výkon. Jsme hrdí na 
to, že jsme součástí historického sedmé-
ho titulu konstruktérů, který tým vyhrál 
v minulé sezóně. Víme, že Andrew, jeho 
tým a zbytek týmu Mercedes-AMG Pet-
ronas Formule 1 v Brackley a Brixworthu, 
bude každou sezónu posouvat limity, aby 
byl nejlepší každý závodní víkend. A my 
tam budeme spolu s nimi, abychom zajis-
tili, že závodní vozy budou vypadat stejně 
dobře, jako předvádějí.“

Další informace o společnosti Spies Hec-
ker společnosti Axalta najdete na adrese 
www.spieshecker.com. Chcete-li sledovat 
tým Mercedes-AMG Petronas Formula One, 
navštivte stránku www.mercedesamgF1.com.

Spies Hecker 
– vždy nablízku!
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BARVY SPIES HECKER 
OPĚT NA SCÉNĚ 
RALLYE DAKAR 2021

Macík si potřetí famózně dojel pro etapové vítězství! 
A svým 4. celkovým místem vyrovnal tátu

Společnost Interaction je stále hrdým partnerem Big Shock! Racing týmu v čele 
s pilotem Martinem Macíkem a jeho Karlem, díky němuž se mohly barvy Spies Hec-
ker blýskat opět na přední příčce hned od první etapy závodu. 

V sobotu 2. ledna odstartoval již 43. roč-
níku Rallye Dakar a tím začalo další velké 
dobrodružství, na které nedočkavě čekali 
miliony fanoušků po celém světě. Pilot ka-
mionu Martin Macík zahájil svůj 9. Dakar. 
V kabině ho podpořil ostřílený navigátor 
František Tomášek a zkušený mechanik 
David Švanda, který se podílel také na 
stavbě závodního kamionu pojmenova-
ného Karel. 

Odletu na Dakar předcházelo povinné tes-
tování celého týmu, které muselo proběh-
nout před vstupem do Džiddy. Zprávy z la-
boratoří nakonec přinesly jeden „pozitivní“ 
verdikt. „Jednoho z mechaniků a řidiče do-
provodného vozidla musel nahradit Dan 
Stiblík,“ řekl Martin Macík. Zbytek výpravy 
mohl v neděli večer zamířit na ruzyňské 
letiště. Po příletu do Džiddy museli všichni 
účastníci nastoupit do předepsané 48ho-
dinové karantény a podstoupení dalších 
PCR testů. S negativním potvrzením už Big 
Shock! Racing mohl nastoupit do akce. 

Pilot Martin Macík, navigátor František To-
mášek a mechanik David Švanda ze sou-
kromého sedlčanského týmu Big Shock! 
Racing vyhráli poslední etapu Dakaru, 
potřetí si tak připsali etapové vítězství 
a v celkovém hodnocení vybojovali výbor-
né 4. místo. Martin Macík má zároveň ra-
dost, že vyrovnal i nejlepší výsledek svého 
táty, šéfa týmu, Martina Macíka staršího, 
který v roce 2010 získal 4. místo na Dakaru 
v Jižní Americe. Členové týmu Big Shock! 
Racing po celou dobu závodu podáva-
li parádní vyrovnané výkony a současně 
předvedli rychlost, která mnohé udivila. 
Etapu posádka dokázala vyhrát i bez před-
ního skla, jen v lyžařských brýlích. Síla se-
hraného týmu, schopnost poprat se s ná-
strahami, které letošní extrémně náročný 
Dakar nachystal, i energie jejich skvělých 
fanoušků jim nakonec přinesla zasloužený 
úspěch. Letošní Dakar potvrdil, že forma 
týmu Big Shock! Racing stoupá. 

Dakar, jak má být
Letošní Dakar byl velice tvrdý, ale právě 
jeho náročnost pomohla týmu Big Shock! 
Racing zabodovat. Posádka byla s dlouhý-

mi, tvrdými a navigačně složitými etapami 
naprosto spokojená.  Současně letos mu-
seli závodníci zdolávat spoustu nebezpeč-
ných dun a úseky, které byly brutálně roz-
bité. A ty se povedlo zdolat zejména díky 

zocelenému Karlovi, kamionu, který byl 
sestrojen v týmových dílnách. A také díky 
obrovskému nasazení mechaniků, kteří na 
stroji důkladně pracovali každou z posled-
ních nocí. „Za ta dlouhá léta, která běháme 
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Macík už má plán na příští Dakar
Pilot Martin Macík, navigátor František 
Tomášek a mechanik David Švanda z týmu 
Big Shock! Racing na Dakaru 2021 získali 
tři etapová vítězství a v celkovém hod-
nocení vybojovali cenné 4. místo. Před 
startem si přáli, aby byly etapy dlouhé 
a technicky i navigačně obtížné. A to se 
jim vyplnilo. Extrémní náročnost letošního 
ročníku nakonec zřejmě napomohla i k je-
jich úspěchu. Ten chtějí příští rok během 
legendárního dálkového závodu znova 
překonat. Karel, kamion vyvinutý a sestro-
jený ve vlastních dílnách, projde dalšími 
úpravami. Ty by mu měly umožnit být ješ-
tě rychlejší a odolnější. Oproti tomu v rám-
ci týmu a posádky žádné změny nejsou na 
pořadu dne. Těžko si představit sehranější 
sestavu. Na plánu pro Dakar 2022 se právě 
začíná pracovat.             

Čím drsnější, tím lepší     
Tým Big Shock! Racing je s výsledkem z le-
tošního Dakaru spokojen. A odváží si dal-
ší cenné zkušenosti, které v příštím roce 
pomohou k dalšímu zlepšení. Potvrdil se 
předpoklad, že čím je Dakar delší a nároč-
nější, tím lépe si sedlčanská parta vede. 
S postupující soutěží závodníkům dochá-
zejí psychické i fyzické síly. Ale díky poho-
dě, která v týmovém bivaku vládla, pro-
pracovanému týmovému systému, který 
je léty dotažený až do zdánlivě nepodstat-
ných detailů, a souhře lidí, kteří se dlouho 
znají a rozumějí si, měla sedlčanská po-
sádka v cíli letošního Dakaru energie stále 
na rozdávání. „Byl to jeden z nejdrsnějších 
Dakarů, které máme za sebou. Vyhráli jsme 

ve třech etapách, které patřily mezi delší 
a technicky náročnější. V tom je naše síla. 
Přitom ale nemáme pocit, že to byly uhna-
né výsledky a byli bychom v cíli vyřízení. 
Ba naopak, jelo se nám hezky, auto fun-
govalo a paradoxně, zrovna ve vyhraných 
etapách jsme nejeli na úplné maximum. 
Když je trať namáhavá, umíme si poradit. 
Máme rezervy a dokážeme držet dobré 
tempo dlouhou dobu,“ říká Martin Macík.

Dakar zdolán! Těšíme se na příští!
Tradičně si závodníci v cíli Dakaru říkají, už 
nikdy víc! Ale za pár týdnů jim otrne a udě-
lají vše pro to, aby se mohli za rok na start 
nejnáročnějšího motoristického závodu 
postavit znova. Členové týmu Big Shock! 
Racing ani na minutu nepochybovali 
o tom, že se za rok znovu vrátí. Příští rok 
šéfa týmu Martina Macíka staršího čeká 
už 20. Dakar, pilot Martin Macík pojede ve 
svých 32 letech závod podesáté. Už teď 
vzniká plán dalších kroků, které je třeba 
do Dakaru 2022 zvládnout. „Analyzujeme, 
co vše se během letošních 12 etap stalo. 
Vývoj auta za poslední rok poskočil o vel-
ký kus kupředu a pomohl nám držet se 
vpředu. Během loňské sezóny, kdy se kvůli 
bezpečnostním opatřením tolik nezávo-
dilo, jsme na Karlovi zvládli udělat hodně 

práce. Automatická převodovka výrazně 
pomohla. Víme o drobnostech, které ještě 
vytuníme, spojovačky a tak dále. Ale díky 
19 letům vlastního vývoje máme kami-
on, který je hned po továrních kamazech 
momentálně ve startovním poli nejrych-
lejší. Začínají se hlásit zájemci o pronájem 
i koupi aut. Už letos jel s autem z naší díl-
ny Jarda Valtr. Pro holandský tým Maurika 
van den Heuela jsme stavěli podvozek. 
A my sami příští rok chceme být zase silnější. 
A chceme si postupně pro beduína dojít. 
I když víme, že pro to ještě pár kroků mu-
síme udělat,“ říká Martin Macík. Cílem je 
mít na startu více vozů. V perfektní kondici 
je stále i legendární Liaz Franta, se kterým 
Martin Macík v roce 2019 dokázal dojet 
Dakar na 5. místě. A současně všichni tuší, 
že Karel nebude posledním závodním spe-
ciálem, který vyjel z dílen týmu Big Shock! 
Racing, kde všechny týmové závoďáky 
vznikají. Jak rychle bude možné další vý-
voj vozů realizovat, záleží také na podpo-
ře sponzorů, bez nichž by účast týmu Big 
Shock! Racing na Dakaru nebyla možná.

Společnost Interaction se těší na spolu-
práci s týmem Big Shock! Racing i v příští 
sezóně a přeje spoustu dalších úspěchů. 

kolem Dakaru, jsme strašně rádi, že jsme 
letošního dobrodružství mohli být sou-
částí. Tři etapová vítězství a čtvrté celkové 
s tak minimálním odstupem na bednu je 
pro soukromý tým heroický výsledek. 

Tým Big Shock! Racing moc děkuje všem 
skvělým fanouškům, kteří svou neutucha-
jící energií Karla pokaždé tlačili k cíli, a také 
všem spolehlivým partnerům, kteří nás 
podporují, a bez nichž bychom na Dakaru 
nemohli být. Děkujeme i všem partnerům, 
kteří se pro tento krok v budoucnu teprve 
rozhodnou. Na příštím Dakaru se tým Big 
Shock! Racing bude snažit dokončit rozdě-
lanou práci. Děkujeme, že jste s námi!



12 colorexpertcz 012021

T E C H N O LO G I E

Společnost Interaction, jakožto výhradní distributor značky CAR SYSTEM, Vám představuje 
novinku na trhu kontrolní pěnu C-99 na leštění ve spreji 400 ml. Jedná se o mikropěnový sprej 
na vodní bázi bez silikonů. Ideální použití pro kontrolu a čištění mezi různými kroky leštění. 

Výhody: 
• Odstraňuje mastné a voskové zbytky 

• Zviditelní všechny zbývající stopy 
po broušení 

Pokyny k aplikaci: 
• Kontrolní pěna C-99 by měla 

být odstraněna 
po krátké době aplikace hadříkem 
z mikrovlákna.

Společnost Carsystem přidala do svého portfolia vybrané produk-
ty značky RUPES. Nyní můžete za výhodných podmínek objednat 
od společnosti Interaction. Více informací o jednotlivých produk-
tech naleznete v přiloženém letáku nebo u obchodních zástupců 
společnosti Interaction. 

Novinka od CAR SYSTEM 
kontrolní pěna C-99 
na leštění ve spreji

Kvalitní nástroje značky RUPES
nově v portfoliu společnosti 
CARSYSTEM 
nově v portfoliu společnosti 

BATTERY PULLER
Společnost Interaction jako první představuje 
revoluční akumulátorové spotovací zařízení BATTERY 
PULLER, určené pro opravy nerovností karoserie. 

• Patentované dvouelektrodové řešení, kdy veške-
rá energie vzniká pouze pomocí lithiové baterie, 
bez nutnosti přívodních a zemnících kabelů.

• Zařízení stačí zapnout, přiložit k holému plechu 
a pracovat, bez nutnosti složitého upevňování 
zemnícího kabelu. 

• Velice rychlá a efektivní oprava. 
Dodáváno v praktickém kufru.

K dostání u obchodních zástupců společnosti Interaction.

NOVINKA

PODSVÍCENÝ DISPLAY

VYSOKÝ VÝKON, 
MINIMÁLNÍ HMOTNOST

SVOBODA POHYBU 
BEZ KABELŮ

EXTRÉMNÍ 
VÝDRŽ 
BATERIE

MAXIMÁLNĚ 
PRAKTICKÝ

TECHNICKÁ 
DATA

V (50-60HHz) A V A h mm kg

100-2400 1 ph 2800 7,4 1800 4 - 5 IP20 502x87x229 2,3

Produktové 
video zde
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Společnost Interaction Vám představu-
je jedinečnou produktovou novinku od 
dodavatele 3M. Jedná se o novou stříkací 
pistoli  3M™ Performance Spray Gun 2v1 – 
jde o měnitelný systém stříkání (gravitač-
ní nebo tlakové). Tento systém nahrazuje 
2 různé pistole. Je použitelný pro širokou 
škálu materiálů. Pistole je velmi lehká 
a kompoziční tělo pistole odolává nára-
zům. Je zcela kompatibilní se systémem 
3M PPS 2.0. Další výhodou je snadná 
údržba, kdy pistole zůstává čistá, mění 
se pouze trysky. Díky tomu snižuje nákla-
dy a čas nutný k čištění klasické pistole. 
Je neustále připravena na nanášení barvy 
– nikdy se nezašpiní. 

Hlavní výhodou je univerzálnost – použi-
telná jak pro gravitační, tak pro průmyslo-
vé tlakové nanášení barvy.

Gravitační systém stříkání je určeno pri-
márně pro (auto) a jiné lakovny. Určeno 
pro stříkání plniče, barev a laků. Jsou 
k dispozici různé velikosti trysek pro růz-
né materiály. 

Pomocí kitu lze snadno přestavět na tlako-
vé nanášení barvy.

Tlakový systém stříkání je určeno primárně 
pro průmyslové lakovny. Určeno i k aplika-

ci lepidel, tmelů a obdobných materiálů. 
Opět jsou k dispozici různé velikosti trysek 
pro různé materiály. 
Lze snadno přestavět zpátky na gravitační 
stříkání barvy. 

Brusná plátna 3M™ Grippy kombinují vynikající brusný a lešticí výkon s vysokou flexibilitou, přizpůsobivostí a vynikající přilnavostí, která 
je zajištěná protikluznou vrstvou, což uživateli umožňuje snadno držet tento výrobek bez jakéhokoli příslušenství i ve vlhkém, prašném 
prostředí nebo při zpracování mastných povrchů. Tento produkt přináší na dotek velmi měkký a jemný pocit. Tento produkt je vynikající 
na broušení okrajů panelů a částí, které jsou v obtížně přístupných oblastech.

• Vynikající brusný výkon při broušení za mokra i za sucha

• Protikluzná vrstva umožňuje snadné použití a eliminuje potřebu 
jakéhokoli příslušenství.

• Nový a jedinečný pocit z produktu.

• Vynikající výkon pro efektivní řešení ručního broušení.

• Prokázalo se, že zvyšuje produktivitu v mnoha aplikacích 
ručního broušení

Technické údaje
Aplikace -> Broušení základního nátěru, Broušení
Brusný materiál -> Oxid hlinitý
Celková délka (metricky) -> 114 mm
Celková šířka (metrická) -> 139,7 mm
Forma Produktu -> Arch
Hmotnost podkladu -> J Hmotnost
Zrnitost -> P1000, P1200, P1500, P2000, P320, P400, P600, P800

3M™ Performance Spray Gun 

Interaction Vám představuje nový produkt od 3M

Brusný arch 3M™ Grippy, 
který je určen k ručnímu broušení 
při přípravě a dokončování nátěrů 
a barev.
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Společnost Interaction Vám představuje novinku na trhu od dodavatele SATA. 
Nový filtr SATA 584 zajišťuje čistý vzduch na dýchání a stlačený vzduch bez ja-
kýchkoli kompromisů. Skýtá maximální čistotu vzduchu a přitom je promyšlen do 
nejmenších detailů. 

Třístupňová modulární konstrukce umožňuje přesné přizpůsobení různým potřebám uži-
vatelů. Kromě toho má filtr SATA 584 všechny příslušné vlastnosti filtrů stlačeného vzdu-
chu SATA. 

• Zajišťuje maximální čištění díky optima-
lizovaným filtračním prvkům sintrových, 
jemných filtrů a filtrů s aktivním uhlím. 

• Nepatrná tlaková ztráta díky inovativní-
mu vedení vzduchu.

• Stejně dlouhá životnost: Jednotná údrž-
ba filtrů všech stupňů je nezbytná pou-
ze každých 6 měsíců.

• Výměna � ltru ve třech snadných krocích 
zvyšuje komfort provádění nezbytné 
údržby. 

Optimální kvalita stlačeného vzduchu 
s novým filtrem SATA výrobní řady 500

Všechno začíná čistým vzduchem: v ob-
lasti lakování toto platí zejména pro kvali-
tu stlačeného vzduchu. 

I minimální množství oleje, nečistoty nebo 
zvýšená vlhkost vedou k chybám během 
zpracování, což má za následek časově ná-
ročné, a tím pádem drahé opravy. Pouze 
stlačený vzduch zbavený těchto nečistot 
umožňuje optimální výsledky lakování, 
jež splňují nejvyšší požadavky na kvali-
tu. Úprava stlačeného vzduchu je zvláště 
důležitá při použití systémů pro ochranu 
dýchacího ústrojí nezávislých na okolním 
vzduchu. Filtr účinně chrání dýchací cesty 
lakýrníka před mlhou a parami vznikající-
mi při stříkání. 

Výhody třístupňového filtru SATA 584:

• Vyšší absorpce znečišťujících látek (ve 
srovnání s filtrem SATA 484) díky nové-
mu sintrovanému filtru s aktivním uhlím 

• Průchod vzduchu se 4 přípojkami 
cca 3 800 Nl/min 

• Časovač filtru SATA vám připomene jed-
notné intervaly údržby všech filtračních 
vložek 

• Údržba filtrů všech stupňů je nezbytná 
pouze každých 6 měsíců 

• Bezúdržbový bajonetový uzávěr s hma-
tovou a akustickou zpětnou vazbou 

• Dokonalé usazení vložek jemných filtrů 
a filtrů s aktivním uhlím, – bez šroubo-
vých spojů nebo dalších těsnění 

• Barevné označení CCS na krytu filtru 
a filtračních vložkách pro bezpečnou 
údržbu. 

• Filtr SATA 544 lze snadno rozšířit na 584 
pomocí jednoduchého zásuvného sys-
tému 

• Integrovaný regulátor tlaku s velkou 
úchopnou plochou pro přesné nastave-
ní požadovaného výstupního tlaku 

• Bezúdržbové těsnicí prvky 

• Možnost připojení vedení zleva nebo 
zprava 

• Cyklonový odlučovač s optimalizova-
ným průtokem s vyšším stupněm odlu-
čování (cca 10 %) 

V případě zájmu a pro více informací 
kontaktujte obchodní zástupce společ-
nosti Interaction. www.interaction.cz

SATA filtr 484 SATA filtr 584
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iNews nově v programu Phoenix

Společnost Interaction Vám představuje 
nový míchací odstín WT 318 Brilliant Blue 
od Spies Hecker

Společnost Interaction by Vám ráda před-
stavila zbrusu nové vylepšení koloristické-
ho programu Phoenix.

iNews je novinka, která poskytne aktuál-
ní informace a zprávy přímo zákazníkovi. 
Na horní liště bude kolonka s novinkami 
a právě společnost Interaction bude pro 
své zákazníky vytvářet informační zprávy 
typu „Nová aktualizace je k dispozici, pro-
sím aktualizujte na nejnovější verzi“ nebo 
„tento komponent se zamění za tento 
komponent“ apod. 

Tyto zprávy budou vždy k dispozici ve 
Phoenixu a nemůže se stát, že by zpráva 
přišla do spamu.

Tyto zprávy se zobrazují jen zákazníkům, 
kteří jsou propojený lokální SW Phoenix 
s online Phoenix Jedinou podmínkou pro 
získávání těchto zpráv a aktualizací je, že 
zákazník musí být ONLINE připojený k in-
ternetu, jinak zprávu neobdrží.

Modrá je nejoblíbenější barevnou bar-
vou na nových automobilech. Spies 
Hecker uvádí nový míchací odstín, kte-
rý dokonale reprodukuje určité odstíny 
modré.

Odborníci očekávají, že popularita modré 
bude i nadále růst, a proto potřebujeme 
prvotřídní materiál k opravě mnoha odstí-
nů modré. 

Spies Hecker, reagovala na tuto potřebu 
zavedením nového míchacího odstínu 
pro systém Permahyd Hi-TEC 480. Zeleno-
-modrý odstín Permahyd Hi-TEC Mixing 
Color 480 WT 318 Brilliant Blue dokáže do-
konale opravit mnoho současných mod-
rých odstínů výrobců automobilů. 

Nový míchací odstín lze použít pro efektní 
barvy i UNI barvy.“ Receptury pro Brilliant 
Blue jsou nyní k dispozici ve Phoenixu.



Spies Hecker – vždy nablízku
INTERACTION s.r.o., sídlem Komerční 467, 251 01 Nupaky
Tel.: +420 251 817 493, Fax: +420 323 602 122
interaction@interaction.cz, www.interaction.cz

www.interaction.cz

Vše pro 
KAROSÁRNU
a LAKOVNU


