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Tým Formule 1 má nápaditě nový vzhled.
Tým Mercedes-AMG Petronas F1, který se 
zapsal do historie osmi po sobě jdoucími 
šampionáty konstruktérů FIA Formula One 
TM  představil 18. února 2022 v Silverstone 
v Anglii svůj závodní vůz pro rok 2022, který 
bude k vidění na první závodu v Bahrajnu 
18. března 2022.

Vůz – Mercedes-AMG F1 W13 E Performance 
– se vrátil ke kořenům týmu Silver Arrow 
a znovu představil svůj kultovní Stirling Silver.

Aby bylo zajištěno, že vůz splní váhu těchto 
očekávání, tým se více než osm let spolé-
há na Spies Hecker, jednu z prémiových 
globálních značek laků společnosti Axalta, 
předního světového dodavatele lakovacích 
materiálů pro klasické i práškové lakování 
a ofi ciálního týmového dodavatele.

Nos formule má letos všechny čtyři barvy: 
Stirling Silver, Midnight Black, PETRONAS 
Green a INEOS Bright. Na přídi je také 
větší ikonická hvězda Mercedesu, která je 
vytvořena technikou airbrush. Větší velikost 
znamenala, že Andrew a jeho tým museli 

upravit svůj vícekrokový proces, aby zajistili 
dokonalý výsledek.

V letošním roce pokračuje evoluce dnes 
již známých barevných průtokových linek, 
poprvé představených v roce 2017; zelená 
je sevřena černou a linie, které se táhnou 
podél spodní části nosu, podvozku a bočních 
luků, jsou na okrajích opět ostré, čímž udržu-
jí celkově čistý vizuální vzhled.

Další znatelnou změnou na barvě 2022 jsou 
větší hvězdy na krytu motoru.

Zcela nové materiály podpořené 
spolehlivostí
Se změnami předpisů se 98 % závodního 
vozu liší od vozu z roku 2021, takže Andrew 
a jeho tým se museli vypořádat nejen 
s designem laku, ale také s lakováním no-
vých aerodynamických součástí, které jsou 

nasazeny zcela poprvé a to vše pod velkým 
časovým tlakem. 

K lakovaní formule se používají různé 
produkty značky Spies Hecker: základový 
materiál Priomat ® Wash Primer 4075, plnič  
Permasolid ® HS 5340, nebo rychleschnoucí 
plnič Permasolid ® HS Performance Surfacer 
5320. Podkladové barvy řady Permahyd Hi-
-TEC 480 jsou přelakovány pomocí vrchních 
laků: Permasolid ® HS Optimum Plus Clear 
8650 nebo Permasolid HS Race Clear 8700. 
V případech extrémního tlaku na rychlost, 
používá Andrewův tým vrchní průhledný lak 
Permasolid Speed-TEC Clear Coat 8810.

Olaf Adamek, Refi nish Brand Manager 
společnosti Axalta, říká: „Stejně jako ostatní 
fanoušci týmu byli všichni v Axaltě nadšeni, 
když viděli odhalení nového vozu a nového 
laku. Návrat ke stříbru je vzrušující, zvláště 
ve světle nové éry F1, kterou letošní sezóna 
přináší. Víme, že vůz bude vypadat úžasně, 
až bude obhajovat titul v šampionátu kon-
struktérů. Tuto sezónu budeme sledovat 
a fandit týmu."

Více se dočtete v připravovaném prvním 
letošním vydání magazínu Color Expert, 
na který se můžete těšit před prázdninami. 
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Návrat stříbra - Spies Hecker 
vrací Mercedes-AMG 
Petronas Formula 1 Team 
zpět ke kořenům 
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Společnost Interaction Vám přináší 
novinku od CARSYSTEM v podobě CC.21 
X-Press fi ne 2K vrchního průhledného 
laku, která výrazně přispívá ke zvýšení 
produktivity na lakovnách. Jedná se 
o lak prémiové kvality, který je vhodný 
pro malé až střední velikosti oprav.

Doba schnutí je pouze 5 min. / +60°C. 

Tato produktová novinka prošla před 
uvedením na trh důkladným testová-
ním prostřednictvím specializovaných 
techniků společnosti Interaction, v na-
šem školicím středisku, kteří se s námi 
podělili o cenné zkušenosti z praxe. 
Během testování byl lak aplikován na 
díly různých velikostí: blatníky, dveře 
a kapoty. 

Lak se vyznačuje velmi dobrou kvalitou 
povrchu, vynikajícím leskem, rozlivem 
a dobrou vertikální stabilitou. Hlavní vý-

hodou je extrémně rychlá doba schnutí. 
Po 10 minutách odvětrání následuje su-
šení 5min/+60°C nebo IR sušení 8 – 15 
minut. Ihned po vysušení a vychladnutí 
je povrch tvrdý na dotek. Cca 1 hodi-
nu po vysušení lze nalakovaný povrch 

bezpečně leštit. Vrchní průhledný lak 
CARSYSTEM CC.21 X-Press  je možné ap-
likovat na rozpouštědlové nebo vodou 
ředitelné podkladové barvy. Doba pro 
zpracovaní (pot life) je u natuženého 
laku, připraveného k použití 2 hodiny.

CC.21 X-PRESS FIVE 2K 
VRCHNÍ PRŮHLEDNÝ LAK OD CARSYSTEM 



www.interaction.cz 03-04/2022    str. 3/4Vše pro karosárnu a lakovnu

BARVA ROKU 2022 
Axalta, jehož součástí je i značka Spies Hecker, 
vyhlásila svou globální automobilovou barvu 
pro rok 2022 – Royal Magenta.

Výběr pro rok 2022 v exkluzivní Global 
Automotive Color of the Year padl na 
odstín Royal Magenta.

Royal Magenta je sytá třešňová 
barva, která přináší na trh luxus-
ní povrchovou úpravu. Robustní 
design má majestátní tmavý 
povrch s merlotovými 
a granátovými odstíny. 
Ve slunečním světle se 
barva jeví jako bobulovitě 
červená, ale v půlnoci 
odhaluje temný, tajem-
ný vzhled.

Royal Magenta je stylová i funkční, protože je na-
vržena pro spolupráci s radarovými systémy 

používanými na autonomních vozidlech 
všech velikostí. Vínové, fi alové a třešňové 

odstíny jsou na trhu stále módnější. 
Prémiová barva vytváří opulentní 

povrch, který působí svěžím do-
jmem s fasetovými akcenty 

z drahokamů.

Objevte produkty 3M, které jsou 
hybnou silou budoucích inovací 
v automobilovém průmyslu.

Ať už bude vůz velký či malý, 
společnost 3M má řešení pro váš 
další projekt, v nabídce naleznete 
nejen lepidla, pásky, tmely, čističe, 
vosky nebo leštěnky. 

Chraňte své smysly pomocí produktů 
pro bezpečnost na pracovišti, které 
ochrání váš sluch, zrak i dýchací 
orgány dle vašich potřeb. 

Více informací a kompletní nabídka 
produktů 3M u obchodních zástupců 
společnosti Interaction.

PROFESIONÁLNÍ 
ŘEŠENÍ OD 3M 
k dostání u obchodních 
zástupců INTERACTION
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Luštění s Ferdou
Vyluštěnou tajenku posílejte na e-mail michaela.kirchnerova@interaction.cz (předmět Tajenka).
Termín pro odeslání tajenky je do  28. 4. 2022.
Úspěšným a vylosovaným výhercem luštění z předešlého čísla je Petr z Ostravy, kterému tímto gratulujeme.

Vylosovaný luštitel od nás obdrží kšiltovku a stylový přívěsek 
ve tvaru stříkací pistole od SATY.

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

michaela.kirchnerova@interaction.cz (předmět Tajenka).

Úspěšným a vylosovaným výhercem luštění z předešlého čísla je Petr z Ostravy, kterému tímto gratulujeme.


