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Škoda Challenge 2022, Norsko. Společnost 
Interaction se jako každým rokem zhosti-
la příprav a organizace soutěžní kategorie 
o nejlepšího lakýrníka. Tentokrát v přístavním 
městě Bergen v Norsku. 

Lakýrníci měli několik disciplín. V prostorách 
hotelu probíhala teoretická část v podobě 
koloristického testu, testu na ochranné po-
můcky a komplexní odborný test. Novinkou 
letošního roku bylo lakování na lakovacím 
trenažéru prostřednictvím virtuální reality. 
Odpoledne se všichni soutěžící přesunuli do 

lakovny, kde poměřili svoji zručnost a šikov-
nost při reálné opravě poškozených dveří.

Vše bylo řádně vyhodnoceno za účasti od-
borné poroty z řad specialistů ze společnosti 
Interaction a již známe nejlepšího lakýrníka 
světa mezinárodní dealerské sítě Škoda Auto. 

Největší gratulaci posíláme na Slovenko, 
k obhajobě loňského prvního místa. Nej-
lepším lakýrníkem je pan Branislav Zágora. 
Na druhém místě se umístil lakýrník ze Špa-
nělska Adrián Romero a krásné třetí místo 
získal János Takács z Maďarska. 

Přejeme vítězům mnoho štěstí a úspěchů.

V italském městě Cavenago proběhla v květ-
nu celosvětová konference AXALTA IMPOR-
TER MEETING. Interaction jakožto výhradní 
distributor značky SPIES HECKER pro Českou 
republiku nemohl na této výjimečné udá-
losti chybět. Výkonný ředitel Martin Písařík 
přivezl skvělé ocenění, jež celý tým společ-
nosti Interaction motivuje jít dále kupředu. 
Mimo ocenění za 25 let spolupráce se znač-
kou Spies Hecker také BUSINESS SERVICES 
AWARD - ocenění za implementaci nástroje 
(softwaru) DRIVUS v České republice. DRIVUS 
otevírá nové možnosti v oblasti řízení a vývo-
je lakovny. Jedná se o sadu inovativních slu-
žeb, programů a na míru šitého odborného 
poradenství.

Výsledek? Zvýšení produktivity podnikání, 
vyšší výkon a vyšší ziskovost.

E D I TO R I A L

Martin Písařík
Výkonný ředitel společnosti Interaction s.r.o.

O B S A H A K T UA L I T Y
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přinášíme Vám letošní první vydání maga-
zínu Color Expert. Rok 2022 je pro globální 
automobilový průmysl stále náročným ob-
dobím a díky událostem, které v předchozích 
letech ovlivnily celý svět, prochází obrovský-
mi změnami. Českou republiku a Slovensko, 
jejichž ekonomiky jsou na tomto sektoru 
silně závislé, čeká obzvláště těžká zkouška 
i z hlediska politického tlaku na přechod 
na zelenou energii. Přesto všechno jsme se 
posunuli o kus dále a situace nám dopřála 
se zúčastnit spoustu významných událostí 
a uskutečnit další inovativní novinky, které 
nás ženou kupředu. 

V tomto letošním prvním vydání Vám při-
nášíme opět spoustu zajímavých novinek 
a článků z naší branže, které se týkají jak auto-
mobilového průmyslu jako celku, tak přímo 
naší společnosti a událostí, jíž jsme součástí. 

V úvodní rubrice „Aktuality“ nemůže chybět 
zmínka o celosvětové konferenci AXALTA 
IMPORTER MEETING, která se uskutečnila 
v Italském městečku Cavenago. Společnost 
Interaction, jakožto výhradní distributor 
lakovacích materiálů Spies Hecker, ne-
mohla na této významné události chybět. 
Společnost Axalta ocenila Interaction nejen 
za 30 let spolupráce, ale především oceně-

ním Bussines services award – ocenění za 
implementaci nástroje (softwaru) DRIVUS 
v České republice. Této nové technologii 
se více věnujeme v rubrice „Management“, 
kde se mimo jiné dozvíte o nových tech-
nologiích, které pomáhají lakovnám v celé 
Evropě vyrovnat se s energetickou krizí. 
V další části této rubriky se dozvíte více ne-
jen o nových inovativních technologiích, 
do kterých patří právě zmiňovaný DRIVUS, 
ale také postřehy z praxe. 

Zajímavé je i poohlédnutí za 11. ročníkem 
Škoda Challenge 2022, které se uskuteč-
nilo tentokrát v přístavním městě Bergen 
v Norsku. Tým společnosti Interaction se již 
tradičně podílel na přípravách a organizaci 
soutěžní kategorie o nejlepšího lakýrníka 
mezinárodní dealerské sítě Škoda Auto, a.s. 
Kdo se stal nejlepším lakýrníkem světa této 
dealerské sítě? To se dozvíte uvnitř magazínu. 

Společnost Interaction se mimo jiné také vě-
nuje a dbá na vzdělanost a podporu školství 
v oborech autolakýrník a karosář. V následují-
cím článku si tak připomeneme i soutěž Au-
toopravář junior 2022, kde se utkali nejlepší 
žáci ze škol s automobilními obory. Celostát-
ní � nále se uskutečnilo v Servisním tréninko-
vém centru Škoda Auto, a.s. v Kosmonosech. 
Tým společnosti Interaction nemohl chybět 
a je hrdý, že může být součástí této jedineč-
né soutěže, když navíc naše společnost stála 
u zrodu soutěže pro autolakýrníky. 

Novinkou tohoto roku je rozšíření nabídky 
akreditovaných rekvali� kačních kurzů, které 
Interaction nabízí. V letních měsících již tra-
dičně probíhají akreditované rekvali� kační 
kurzy Autolakýrník přípravář a Autolakýrník 
� nální povrchová úprava. Od letošního roku 
se nabídka rozšířila o akreditovaný rekva-
li� kační kurz „Karosář pro opravy karoserií“. 
Rekvali� kační kurz Karosář pro opravy ka-
roserií je určen zejména pro osoby, které si 
chtějí zvýšit svou kvali� kaci nebo nemohou 
najít pracovní uplatnění ve svém původním 
oboru. Společnost získala nejen akreditaci 
k výše uvedenému kurzu, ale také autorizaci 
pro profesní kvali� kace „Karosář pro opravy 

karoserií“. Díky této autorizaci můžeme sami 
bez pomoci externí � rmy realizovat závěreč-
né zkoušky a zároveň provádět jednodenní 
zkoušku pro karosáře v praxi, kteří nemají vý-
uční list z oboru a právě na základě získané-
ho osvědčení, jež je obdobou výučního listu, 
mohou následně např. otevřít svou vlastní 
živnost. Více se dočtete uvnitř magazínu. 

V rubrice Trendy / Zajímavosti zabrousíme 
do světa největších motoristických závodů, 
kam beze sporu patří Formule 1 a Rallye Da-
kar. Představíme Vám nové barvy Spies Hec-
ker, které byly zvoleny pro rok 2022 Týmu 
Mercedes-AMG Petronas Formule 1 a krátce 
se podíváme na letošní ročník a přípravy na 
rok 2023 Rallye Dakar, kde také září barvy 
Spies Hecker. 

Tato rubrika je doslova nabitá zajímavostmi 
a nemůže zde chybět připomínka třetího 
ročníku Lakýrník campu, na který se lakýrníci, 
dodavatelé a celý obchodní a technický tým 
Interaction velmi těšili, protože se po dlouhé 
covidové odmlce mohli opět setkat. 

Rubrika Technologie se věnuje dokonalé-
mu systému leštění od Carsystem, kde je 
názorně popsáno, jak postupovat v jed-
notlivých krocích. Nechybí produkty od 
společnosti 3M a SATA nám připomene jak 
postupovat krok za krokem v procesu čiště-
ní pistole. To vše a mnohem více se dozvíte 
v magazínu.

Závěrem bych Vám chtěl poděkovat za Vaši 
přízeň i v této nelehké době. Chtěl bych 
Vám popřát krásný zbytek letních dnů plné 
pohody, pevné zdraví a těším se na naše 
další shledání. 

S úctou a pozdravem, 
Martin Písařík

COLOREXPERT - tipy a informace nejen pro lakovny a karosárny. | Interaction s.r.o., Komerční 467, 251 01 Nupaky
E-mail: interaction@interaction.cz | Internet: www.interaction.cz | Šéfredaktor: Michaela Kirchnerová. Redakce: Michal Kirchner, Karel Trachta, Robert Harvalík.
Sazba a tisk: Tiskárna PRATR a. s., Trutnov | Texty: Interaction s.r.o. a Spies Hecker GMBH | Reprodukce, kopírování a rozmnožování je možné pouze se souhlasem vydavatele. 
Uvedené výrazy, technické údaje, informace a data k produktům nejsou závazné a nezbavují uživatele vlastní zodpovědnosti k testům a zkouškám před vlastním použitím přípravků. 
Názvy produktů zmiňovaných v článcích jsou registrované ochranné známky.

Vážení čtenáři, 
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R Ů Z N É R Ů Z N É

Interaction nově nabízí akreditovaný rekvalifi kační kurz 

KAROSÁŘ PRO OPRAVY KAROSERIÍ

Autorizace pro profesní kvalifikace 
„Karosář pro opravy karoserií“

Rádi bychom Vás informovali, že naše spo-
lečnost obdržela rozhodnutí Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy o udělení 
akreditace pro rekvali� kační kurz „Karosář 
pro opravy karoserií“. Společnost Interac-
tion tím rozšiřuje svou nabídku již zaběhlých 
akreditovaných rekvali� kačních kurzů Au-
tolakýrník - přípravář a Autolakýrník - � nální 
povrchová úprava. 

Opravy karoserií automobilů je speci-
fi cká oblast, ve které je dlouhodobě velký 
nedostatek pracovníků. Absolventi tohoto 
rekvali� kačního kurzu následně vždy najdou 
uplatnění na trhu práce. Opravy karoserií vo-
zidel je ale i zodpovědná práce, která vyža-
duje speci� cké odborné znalosti. 

Nově akreditovaný kurz jeho účastníky se-
známí se všemi aspekty oprav karoserií vo-
zidel, jak po praktické, tak i po teoretické 
stránce a připraví je plně na práci karosáře. 
Účastníci kurzu v našem školicím středisku 
pracují s nejmodernějším vybavením, mate-
riály a technologiemi.

Tento kurz koresponduje s požadavky pro-
fesní kvali� kace Karosář pro opravy karoserií 
(23-111-H), která je součástí Národní sousta-
vy kvali� kací. Rozsah kurzu je 158 hodin včet-
ně závěrečné zkoušky.

Rekvali� kační kurz Karosář pro opravy ka-
roserií je určen zejména pro osoby, kte-
ré si chtějí zvýšit svou kvalifi kaci nebo 
nemohou najít pracovní uplatnění ve svém 

původním oboru. V neposlední řadě může 
tento kurz pomoci pracovníkům úřadů prá-
ce při zařazování, nebo rekvali� kaci našich 
nezaměstnaných spoluobčanů. 

Společnost Interaction již tradičně otevřela 
v letních měsících termíny pro akreditované 
rekvali� kační kurzy:

Společnost Interaction obdržela v červnu roz-
hodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu  
o udělení autorizace pro profesní kvalifi kace 
„Karosář pro opravy karoserií“. Díky tomuto 
rozhodnutí můžeme sami, bez pomoci exter-
ní � rmy, realizovat závěrečné zkoušky našeho 
nového akreditovaného rekvali� kačního kurzu 
Karosář. Autorizace nás také opravňuje realizo-
vat samostatné jednodenní zkoušky dílčí kva-
li� kace Karosář pro opravy karoserií. V praxi to 
znamená, že karosář, který své řemeslo umí, ale 
není vyučen v oboru, k nám může přijít, složit 
jednodenní zkoušku, po které obdrží osvědče-
ní o získání dílčí kvali� kace = obdoba výučního 
listu, který je potřeba např. pro otevření živnosti.

AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR 2022

BARVA ROKU 2022 

Nejlepší žáci ze škol s automobilními obory se každoročně utkávají v soutěži Autoopra-
vář junior, kde se soutěží ve čtyřech kategoriích: automechanik, karosář, autolakýrník 
a autotronik. Vyvrcholením je pak celostátní finále, které stejně jako několik předcho-
zích ročníků hostilo Servisní tréninkové centrum ŠKODA AUTO a.s. v Kosmonosech. 
Tentokrát proběhlo ve dnech 19. – 21. dubna 2022.

Hlavním organizátorem byla Integrovaná 
střední škola automobilní Brno. Samozřejmě, 
že na přípravě soutěže se podílejí i další ško-
ly. Hlavním partnerem � nále je pak ŠKODA 
AUTO, která poskytuje kompletní technické 
i technologické vybavení a zajišťuje také od-
borný dohled spolu s dalšími partnery mezi 
které se hrdě řadí i společnost Interaction. 
Pro soutěžící byl připraven zážitek v podo-
bě projížďky s Janem Kopeckým, závodním 
jezdcem týmu ŠKODA Motorsport, ve speci-
álu Škoda Fabia R5.

Finalisté překvapili
Téměř dvouletá složitá situace při výuce, 
zejména kvůli její distanční formě a absenci 
praktické výuky, určitě zanechala na žácích 
velké následky. To nám koneckonců potvrdili 
i někteří ředitelé škol. Přesto u všech soutěží-
cích, kteří se zúčastnili jednotlivých kol, jako 
by tyto problémy nebyly. Ba naopak, většina 
� nalistů předváděla excelentní výkony, což 
jsme viděli i my a také nám sdělili lektoři na 
jednotlivých stanovištích.

Pro letošní ročník bychom rádi zdůraznili 
obor autotronik, protože elektronika, nové 
systémy a technologie nasazované ve vozi-
dlech potřebují takovýchto odborníků stále 
více. Posuďte sami:

V teoretické části museli soutěžící hodně 
znát třeba z oblasti brzdových systémů, 
osvětlovací soustavy, palivového systému, 

komfortních systémů nebo ze zapojení 
elektrických obvodů. V praktické části na 
ně čekaly úkoly z diagnostiky vznětového 
a zážehového motoru, klimatizace, kalibra-

ce jízdního asistenta, vyvážení kompletního 
kola s měřením vibračních sil a diagnostika 
elektroinstalace u tahače Scania.

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

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

Royal Magenta je sytá třešňová barva, 
která přináší na trh luxusní povrchovou 
úpravu. Robustní design má majestát-
ní tmavý povrch s merlotovými a gra-

nátovými odstíny. Ve slunečním světle se barva jeví 
jako bobulovitě červená, ale v půlnoci odhaluje 

temný, tajemný vzhled.

Royal Magenta je stylová i funkční, protože 
je navržena pro spolupráci s radarovými 

systémy používanými na autonomních 
vozidlech všech velikostí. Vínové, � alové 

a třešňové odstíny jsou na trhu stále mód-
nější. Prémiová barva vytváří opulentní 

povrch, který působí svěžím dojmem 
s fasetovými akcenty z drahokamů.

Michal Kirchner / Brand manager / michal.kirchner@inreraction.cz

podle ustanovení §§ 9, 11 až 13 zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

uděluje

žadateli

INTERACTION s.r.o.,

Komerční 467, 251 01 Nupaky, IČO: 615067653

na dobu pěti let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí autorizaci pro profesní kvalifi kaci:

Činnost autorizované osoby jménem žadatele jako autorizování zástupci jsou oprávněny

provádět tyto fyzické osoby:

Číslo autorizace Název profesní kvalifi kace Kód profesní kvalifi kace

29/2022 KAROSÁŘ PRO OPRAVY KAROSERIÍ 23-111-H

Jméno a příjmení Datum narození Kód profesní kvalifi kace

Michal Kirchner xx. xx. xxxx 23-111-H

Karel Trachta xx. xx. xxxx 23-111-H

Rekvalifi kační kurz – Autolakýrník přípravář: 
12. 7. – 26. 7. 2022

Rekvalifi kační kurz – Autolakýrník fi nální 
povrchová úprava: 
27. 7. – 10. 8. 2022

Více informací získáte na stránkách 
www.interaction.cz.
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M A N AG E M E N T M A N AG E M E N T

SPIES HECKER řada produktů Speed-TEC 
je jeho součástí v boji s úsporou a snížení 
nákladů na energie. 

Životní náklady se zvyšují, ale to, co zasáhne 
všechny majitele lakoven, jsou prudce ros-
toucí náklady na energii. V lednu 2022 vzrost-
ly ceny energií v eurozóně o 28,6 %.

„Pro majitele lakoven v celém regionu tyto 
rostoucí náklady na energii nemohly přijít 
v horší dobu. Po dvou letech bojů během 
pandemie náklady na energii prudce ros-
tou, aniž by bylo jisté, že se nárůst zpomalí. 
Tento nejnovější trend by mohl být poslední 
kapkou, která některým lakovnám zlomí vaz. 
V konečném důsledku by to mohlo některé 
lakovny donutit ukončit podnikání. Naštěstí se 
Axalta, jejíž součástí je značka SPIES HECKER, 
zavázala k neustálým technologickým inova-
cím s konečným cílem lakovnám celý proces 
opravy zrychlit, zjednodušit a maximalizovat 
ziskovost. „Naše patentovaná technologie Fast 
Cure Low Energy snižuje spotřebu energie ve 
stříkací kabině při zachování nejvyšší kvality 
opravy. Je to přesně to, co nyní lakovny po-
třebují, aby je podpořily v této krizi,“ říká Jim 
Muse, viceprezident společnosti Axalta Re� -
nish pro Evropu, Střední východ a Afriku.

Celý produktový systém, založený na revo-
luční technologii společnosti Axalta, která 
k urychlení procesu sušení využívá teplotu 
i okolní vlhkost, poskytuje dokonalou rovno-
váhu mezi vysokou rychlostí a nízkou spo-
třebou energie na sušení a zároveň posky-
tuje povrch nejvyšší kvality. Bylo prokázáno, 

že snižuje energetické náklady na provoz 
plynové stříkací kabiny přibližně o 75 % na 
základě typického cyklu schnutí 30 minut při 
60 ° C. Je to jediný opravárenský systém, kte-
rý lze sušit při nižších teplotách sušení nebo 
při teplotách sušení na vzduchu 20 o C, a stá-
le má produktivitu tradičních systémů. 

Speed-TEC produktová řada od SPIES HEC-
KER nabízí lakovnám výrazné výhody a zvy-
šuje jejich ziskovost. Řada výrobků Speed-
-TEC stanovuje nová měřítka nejen z hlediska 

rychlosti a energetické účinnosti. Kratší doby 
schnutí znamenají podstatné zkrácení časů 
v lakovací kabině. 

Není třeba renovovat starší lakovací kabiny, 
které již nejsou schopny dosáhnout teploty 
60°C. Zkrácené doby schnutí při teplotě 40°C 
nebo 20°C mohou potenciálně zabránit nut-
nosti velkých investic.

Produkty řady Speed-TEC používané společ-
ně s Hi-TEC Podkladovým lakem 480 umož-
ňují vaší dílně nejrychlejší dobu aplikace 
a schnutí. Díky tomu je tato řada výrobků 
nejméně o 50 % rychlejší než srovnatelné 
produkty na současném trhu. Dobu, po kte-
rou je zakázka v lakovací kabině, lze zkrátit 
nejméně o 25 %.

Lakovny se mohou rozhodnout využít tuto 
rychlost výkonu materiálů k nabídce rych-
lých opravárenských služeb, které zvýší jejich 
ziskovost.

Technologie Fast Cure Low Energy také 
umožňuje lakovnám opravovat elektrická 
vozidla citlivá na teplotu.

V minulém vydání tohoto magazínu jsme 
Vás informovali o nové platformě Drivus 
– Car Job Management, který jako první 
v České republice začala společnost Inter-
action nabízet svým zákazníkům. Historicky 
prvním zákazníkem v České republice, který 
platformu Drivus implementoval do svého 
provozu je společnost AB AUTO BREJLA s.r.o. 
Po uplynutí 6ti měsíců testování v ostrém 
provozu jsme se zeptali vedoucího provo-
zu společnosti AB AUTO BREJLA s.r.o., pana 
Radka Pečenky, jaké má celkové dojmy po 
zavedení této inovativní technologie a jak by 
zhodnotil tuto platformu. 

„Drivus Job Card Management je funkční 
nástroj k efektivnímu vedení lakovny. Díky 
této platformě, máme nyní detailní pohled 
do „zákulisí“ našeho provozu. V reálném 
čase, přímo od stolu, vidíme rozpracova-
nost zakázek, jejich pohyb lakovnou, včet-
ně detailního rozboru nákladů na materiál 
a reálně odpracovaného času na jednotli-
vých zakázkách. Program automaticky gene-

ruje velmi detailní přehled o klíčových ukaza-
telích výkonnosti provozu: efektivitě provozu, 
nákladech, zisku… vše velmi detailně, s mož-
ností � ltrování za určité časové období, nebo 
např. podle dodavatele práce (pojišťovny, 
leasingové společnosti, � eet atd.), podle 
jednotlivých zaměstnanců lakovny, nebo 
podle značky či modelu vozidla. Všechny po-
třebné informace jsou znázorněny formou 
přehledných grafů, s možností generování 
nepřeberného množství reportů v pdf, nebo 

xls. formátu. Drivus Job Card Management 
nám otevřel oči a umožnil lépe vnímat chod 
lakovny, analyzovat a na základě výstupů 
klíčových ukazatelů výkonnosti nastavovat  
vhodná procesní opatření, vedoucí k větší 
ziskovosti lakovny. Na základě mého hodno-
cení uplynulých 6ti měsíců, ve kterých jsem 
měl možnost s programem denně pracovat, 
rozhodně doporučuji platformu vyzkoušet 
a následně implementovat.“

Technologie Axalta 
Fast Cure Low Energy 
pomáhá lakovnám v celé Evropě vyrovnat 
se s energetickou krizí

Axalta představila své inovace 
v oblasti Technologie Fast Cure 
Low Energy na IBIS Global 
Summitu 2022 v Monaku
Axalta, jejíž součástí jsou materiály značky Spies Hecker se 
v červnu zúčastnila summitu International Bodyshop Industry 
Symposium (IBIS) Global Summit 2022 v Monaku.

Axalta předvedla řadu svých nejnovějších průkopnických prvenství 
celosvětovému publiku složenému z lídrů a inovátorů v odvětví oprav 
automobilů. Technologie Fast Cure Low Energy vyniká díky výhodám 
úspory energie, inovacím v oblasti oprav elektrických vozidel (EV) 
a její obchodní značce – Drivus, kterou již společnost Interaction jako 
první uvedla na český trh. Axalta také zdůrazňuje první plně automa-
tizovaný proces míchání barev v oboru lakování pomocí Daisy Wheel 
3.0, který má společnost Interaction taktéž ve svém portfoliu.

Budoucnost je tady
Opravy elektromobilů jsou 
další průmyslovou výzvou, 
které Axalta čelí. Jak se 
svět odklání od vozidel 
se spalovacími motory ve 
prospěch elektromobilů, 
Axalta chce, aby byly její la-
kovny připraveny; vyvinula 
speciální balíček oprav EV, 
který má pomoci lakov-
nám s nástroji a produkty, 
které potřebují ke splnění 
jedinečných požadavků to-
hoto rostoucího automo-
bilového sektoru.

Nástroje a služby pro dlouhodobý úspěch lakovny
Drivus je nově zavedená značka podnikových služeb od společnosti 
Axalta pro trh autoopraváren v regionu EMEA. Drivus, navržený tak, 

aby se soustředil na konkrétní výzvy, kterým lakovny čelí, se zaměřu-
je na produktivitu, výkon a zisky, aby zajistil, že lakovny budují lepší 
podniky. Neustále rostoucí portfolio služeb zahrnuje personalizované 
poradenství a špičkové digitální služby.

Plně automatické míchání barev
Axalta – Spies Hecker poprvé představila plně automatizované mí-
chání barev, bez nutnosti přelévání komponentů. S uvedením pře-
dem naplněných lahví (komponentů s podkladovým lakem) od svých 
předních prémiových značek - Spies Hecker, navržených speciálně 
pro nový Daisy Wheel 3.0. Ve spojení s digitální správou barev Axalta 
se doba zpracování (namíchání odstínu) zkrátí o více než 50 %.

DRIVUS – Car Job Management
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používá Andrewův tým vrchní průhledný lak 
Permasolid Speed-TEC Clear Coat 8810.

Olaf Adamek, Re� nish Brand Manager spo-
lečnosti Axalta, říká: „Stejně jako ostatní fa-
noušci 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."

T R E N DY  /  Z A J Í M AVO S T IT R E N DY  /  Z A J Í M AVO S T I

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

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

Andrew Moody, vedoucí designu a lakování 
týmu Mercedes-AMG Petronas Formula 1, 
říká: „Návrat ke stříbrné – okamžitě rozpo-
znatelný odstín Stirling Silver, který je pro náš 
tým jedinečný – se shoduje s nejvýznamněj-
ší změnou technických předpisů v tomto 
sportu za poslední generaci. Je to důležitý 
krok pro tým v Brackley a Brixworth, stejně 
jako pro naše fanoušky, protože tato barva je 
v naší DNA jako týmu, je součástí naší historie.

Důvěryhodné partnerství
Aby bylo zajištěno, že vůz splní váhu těch-
to očekávání, tým se více než osm let spo-
léhá na Spies Hecker, jednu z prémiových 
globálních značek laků společnosti Axalta, 
předního světového dodavatele lakovacích 
materiálů pro klasické i práškové lakování 
a o� ciálního týmového dodavatele.

„Speciálně vyvinutý PETRONAS Green, který 
jsme představili v loňském roce, je zpět a pro 
našeho hlavního partnera INEOS máme no-
vou, výraznější červenou, nazvanou INEOS 
Bright. Je to zářivá plná červená, která na ka-
meře opravdu vynikne,“ říká Andrew.

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 vytvoře-
na technikou airbrush. Větší velikost zname-
nala, že Andrew a jeho tým museli upravit 
svůj vícekrokový proces, aby zajistili dokona-
lý výsledek.

V letošním roce pokračuje evoluce dnes již 
známých barevných průtokových linek, po-
prvé 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 udržují cel-
kově čistý vizuální vzhled.

Další znatelnou změnou na barvě 2022 
jsou větší hvězdy na krytu motoru.
„Navzdory změnám ve hvězdách stále máme 
naši poctu Niki Laudovi. Na každé straně 
podvozku hned za opěrkou hlavy řidiče, pod 
ochranným rámem, je jedna jasně červená 
hvězda. Jsou malované obrázky (Airbrush), ne 
obtisky, jak si mnoho lidí myslí,“ říká Andrew.

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 nových aerodyna-
mických součástí, které jsou nasazeny zcela 
poprvé a to vše pod velkým časovým tlakem. 

K lakovaní formule se používají různé pro-
dukty značky Spies Hecker: základový ma-
teriál 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, 

Společnost Interaction je již mnoho let velkým fanouškem a hrdým partnerem v rámci 
jednoho z největších a nejnáročnějších závodů Rallye Dakar, na kterých nesmí chybět 
barvy Spies Hecker. I letos jsme si nemohli nechat ujít tuto napínavou a strhující jízdu. 
O to je větší radost z úspěchů našich parterů.

Martin Macík už má plány na příští Dakar
Barvy Spies Hecker zářily na Karlovi – kami-
onu z týmu Big Shock! Racing. V letošním 
ročníku Ralllye Dakar dosáhl tým Big Shock! 
Racing opět skvělých výsledků. Náležitě jim 
patří také velká gratulace s přáním dalších 
mnoha budoucích úspěchů. 

Tým Big Shock! Racing během letošní ex-
trémně náročné Rallye Dakar vybojoval dvě 
pódiová umístění. Pilot Martin Macík, navi-
gátor František Tomášek a mechanik David 
Švanda, získali 2. a 3. etapové místo. V celko-
vém pořadí sedlčanským závodníkům patří 
7. pozice a současně vedou klasi� kaci kate-
gorie T5 v rámci světového poháru World 
Rally-Raid Championship. Už v tuto chvíli má 
tým jasno, jak bude vypadat příští sezóna 
a co je třeba stihnout do příštího Dakaru.

Posádka týmu Big Shock! Racing aktuálně 
vede kategorii T5 v rámci světového poháru 
World Rally-Raid Championship, pořádané-
ho pod hlavičkou FIA, jehož byl Dakar letos 
poprvé součástí. 

Podoba Dakaru 2023 už se rýsuje. 
Letošního silvestra dálkoví závodníci oslaví 
v prologu Dakaru 2022. Na něj hned na Nový 
rok naváže první ze 14 etap. Speciálek bude 
o 2 více než v předchozím ročníku a měly 
by jezdcům dopřát větší porce ostrých kilo-
metrů. Závodní karavana odstartuje z bivaku 

u Rudého moře a vydá se do míst, kam pne-
umatiky dakarských speciálů zatím nevjely. 
Nové terény by měly tvořit až 70 % trati. Po-
řadatelé také zvažují, že se trasy jednotlivých 
závodníků budou v některých úsecích drob-
ně lišit, aby se zabránilo opisování v naviga-
ci. Vedoucí posádky zřejmě nebudou stavět 
v neutralizacích, ale pojedou celou etapu 
na jeden zátah. Komu se podaří zvládnout 
všechny nástrahy tratě a projet obávanými 
dunami Pusté končiny, dorazí 15. ledna do 
cíle v Dammámu, městě ležícím u Perského 
zálivu. „Jestli opravdu pojedeme přes Empty 
Quarter, bude to mazec. V tom případě nás 
čeká hodně tvrdý Dakar a fanoušci budou 
mít co sledovat. Technicky složitější trať 
s obtížnou navigací i delší etapy určitě vítá-
me. Ceníme i snahu pořadatelů vpustit do 
závodu jen jezdce, kteří jsou dobře připrave-
ní – dává to smysl hlavně kvůli bezpečnosti,“ 
řekl k novinkám pilot Martin Macík.

Jaký bude Macíkův nový kamion pro 
Dakar 2023?
Mechanici ze sedlčanského centra MM Tech-
nology už pro posádku Martina Macíka, kte-
rou tvoří také mechanik David Švanda a navi-
gátor František Tomášek, staví nový závodní 
kamion. Přesněji řečeno, momentálně staví 
dva dieselové kamiony a jeden elektrický. 
„Jde o další evoluci našeho dlouhodobého 
vývoje. Využíváme většinu komponentů, 
které se během minulých Dakarů osvědčily 
a současně chceme testovat i pár vylepšení. 
Pracujeme s jinými materiály, rezervy budou 
opět vzadu, protože řešíme umístění palivo-
vých nádrží. Řešíme i vybavení kabiny a no-
vinky v elektronice, u kterých už nemohu být 
konkrétní kvůli našemu know-how. Máme 
vlastní vývoj jednotlivých softwarů, které by 
se měly co nejvíce přizpůsobit stylu Mate-
sovy jízdy. Podvozek zůstává z 90 % stejný, 
změní se pouze jeho nastavení dle rozvážení 
celého kamionu. Jakmile bude auto hotové, 
musíme vyrazit na intenzivní testy, díky kte-
rým auto vyladíme ještě před Rallye du Ma-
roc a samozřejmě Dakarem 2023,“ popisuje 
Martin Macík, šéf týmu MM Technology.

Karel bude závodit v německých barvách
„Loučíme se také s milovaným Karlem. Spo-
lečně jsme zdolali poslední tři Dakary, vyhráli 
jsme 3 etapy a dojeli si pro 5. 4. a 7. místo. 
Ale přišel čas posunout se dál. Karel teď míří 
do Německa k týmu RUHRTAL RACING, který 
plánuje dakarskou účast v některém z dal-
ších ročníků,“ říká pilot Martin Macík. 

SEZÓNA F1 PRO ROK 2022 
V NOVÝCH BARVÁCH
Návrat stříbra - Spies Hecker vrací Mercedes-AMG 
Petronas Formula 1 Team zpět ke kořenům

SPIES HECKER OPĚT 
PO ROCE NA DAKARU
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Naši technici zároveň představili i užitečnou vychytávku v podobě 
světla Rgunlight, navržené pro profesionály a určené pro lakýrníky. 
Jde o osvětlení pistole, které perfektně pasuje na 90% lakovacích pis-
tolí, včetně značky SATA.

Společnost SIA si pro zúčastněné lakýrníky připravila prezentaci kom-
pletního portfolia revolučního brusného systému a Kwasny zase 
své portfolio aerosolů. 

Technici společnosti Interaction si pro účastníky připravili komplexní 
prezentaci produktů SPIES HECKER z řady Speed-TEC, dále názorné 
ukázky leštění a praktickou ukázku Battery puller od společnosti 
TELWIN. Jde o revoluční akumulátorové spotovací zařízení, určené 

pro opravy nerovností karoserie. Další vychytávkou a užitečným po-
mocníkem do lakovny, jež si účastníci mohli sami vyzkoušet, byla PIS-
TOLE IONIZER PRO. Bezdrátová ionizační pistole IONIZER PRO vytváří 
kladné a záporné ionty a díky vytvořené energii neutralizuje statickou 
elektřinu na lakovaných plochách, čímž tyto plochy zbavuje nečistot.

Letošní Lakýrník camp byl do slova nabitý produktovými novinkami 
a o zábavu v podobě, jak živého rockového koncertu nebo vyzkouše-
ní lakování prostřednictvím virtuální reality bylo také postaráno. Poča-
sí nám přálo a o to příjemnější bylo i závěrečné posezení u grilování 
a vychlazeného piva. 

Těšíme se na další v pořadí již čtvrtý ročník Lakýrník kempu !!!

T R E N DY  /  Z A J Í M AVO S T I T R E N DY  /  Z A J Í M AVO S T I

Na přelomu května a června tohoto roku se uskutečnil dlouho očeká-
vaný již třetí ročník workshopů od společnosti Interaction pod pří-
značným názvem LAKÝRNÍK CAMP. Situace s celosvětovou pandemií 
Covid-19 nám nedovolila uskutečnit akci v plánovaném roce 2021, 
ale o to více se účastníci, dodavatelé a obchodní zástupci s celým 
týmem techniků společnosti Interaction těšili na společné setkání 
v příjemném a pohodovém prostředí kempů po celé České republice. 

Akce byla určena zejména pro zákazníky společnosti Interaction, 
ale jelikož byl zájem o účast poptáván i od lakýrníků a karosářů, kteří 
se o akci dočetli nejen z Internetu, nebránili jsme se setkání i s dalšími 
účastníky a příznivci z naší branže. Velice nás potěšili i známé tváře 
lakýrníků, kteří doslova prošli našimi akreditovanými rekvali� kačními 
kurzy a nyní jsou z nich již plnohodnotní lakýrníci s vášní k tomuto 
jedinečnému řemeslu. 

Výběr dodavatelů/vystavovatelů byl stanoven na základě poptávky 
importérů na vybavení a nových standardů lakoven a karosáren. Stan-
dardy vybavení a dodržování technologických postupů jsou aktuál-
ní téma u většiny výrobců vozidel.  Kontrola vybavení a procesů se 
provádí prostřednictvím auditů, které společnost Interaction zajišťuje. 
Nechyběli však i produktové novinky a vychytávky. 

Jedním z dodavatelů, který mezi prvními potvrdil svoji účast na Lakýr-
ník campech byla společnost 3M, se kterou společnost Interaction 
spolupracuje již 30 let. Pro účastníky si připravila prezentaci především 

revolučního systému v lakování PPS pro přípravu a aplikaci barev, 
Performance Spray Gun a také brusivo Cubitron II na mřížce NETS. 

Na stánku Car Systém mohli účastníci shlédnout celou škálu produktů od 
lakovacích materiálů včetně produktové novinky CC.21 X-PRESS FIVE 2K 
vrchní průhledný LAK a produktovou řadu pro dokonalý systém leštění. 

Zástupce společnosti SATA prezentoval především novinky z oblas-
ti lakovacích pistolí a ochrany zdraví. Na stánku proběhla i lehká 
edukace, které chyby při lakování mohou nastat a jak jim předcházet. 

TŘETÍ ROČNÍK 
LAKÝRNÍK CAMPU ZA NÁMI 
INOVACE, ZÁBAVA, VZDĚLÁVÁNÍ pro lakýrníky 
… to vše na jednom místě!!!



12 colorexpertcz 012022 13

T E C H N O LO G I ET E C H N O LO G I E

NAŠE DOPORUČENÍ 
PRO DOKONALÝ SYSTÉM LEŠTĚNÍ

SYSTÉM #1

LEŠTÍCÍ SYSTÉM #1 Polish C-05 Cut 
poskytuje extrémně silný a agresiv-
ní první krok leštění pro odstranění 
nedokonalostí a obroušených ob-
lastí na lakovaném povrchu.

Polish C-30 Finish představuje 
snadno použitelný druhý krok 
leštění k trvalému odstranění ma-
lých škrábanců a hologramů.

C-Wax C-80 lze aplikovat po po-
sledním kroku leštění pomocí 
Wax Puck nebo utěrek z mikro-
vlákna.

C-Wax C-80 poskytuje silnou 
ochranu, dodatečný lesk a ex-
trémně hladký povrch s vodou 
odpudivým efektem.

KROK 1
96156345 – Polish C-05 Cut 
96157051 – Polish Foam Green  
96156588 – Micro� ber Wave Cut

KROK 1
96157445 – Polish C-07 Cut 
96157057 – Polish Foam Yellow 
96157059 – Polish Wa�  e Foam Yellow 
96156587 – Micro� ber Sky Blue

KROK 1
96151634 – Polish C-10 Strong  
96151640 – Finish Quadra Pad C-10 
96156588 – Micro� ber Wave Cut

Polish C-10 Strong v kombinaci s Finish 
Quadra Pad C-10 je doporučujeme 
použít pro velmi čerstvé povrchy.

KROK 2
96151636 – Polish C-30 Finish 
96151639 – Finish Sandwich Pad C-30
96156589 – Micro� ber 2IN1

Polish C-30 Finish v kombinaci 
s Finish Sandwich Pad C-30 doporučujeme 
na jakýkoliv lakovaný povrch. 

KROK 2
96151636 – Polish C-30 Finish 
96157067 – Finish Wa�  e Foam Black AH 
96157065 – Finish Foam Black AH 
96156590 – Micro� ber Flu� y

Polish C-30 Finish v kombinaci s Finish 
Wa�  e Foam Black AH, nebo s Finish Foam 

KROK 2
96151636 – Polish C-30 Finish 
96151639 – Finish Sandwich Pad C-30  
96156589 – Micro� ber 2IN1

Polish C-30 Finish v kombinaci s 
Finish Sandwich Pad C-30 doporučujeme 
na jakýkoliv lakovaný povrch. 

KROK 3
96158234 – C-Wax C-80  
96152565 – Wax Puck 
96156591 – Micro� ber Polish Extreme

Vosk C-Wax C-80 je vhodný pro 
všechny lesklé lakované povrchy.

KROK 3
96158234 – C-Wax C-80  
96152565 – Wax Puck  
96156591 – Micro� ber Polish Extreme

Vosk C-Wax C-80 je vhodný pro 
všechny lesklé lakované povrchy.

KROK 3
96158234 – C-Wax C-80  
96152565 – Wax Puck  
96156591 – Micro� ber Polish Extreme

Vosk C-Wax C-80 je vhodný pro 
všechny lesklé lakované povrchy.

Polish C-05 v kombinaci s Polish Foam 
Green doporučujeme použít pro čerstvé 
a staré povrchy.

Polish C-05 Cut je vysoce výkonná leštící 
pasta, která poskytuje extrémně rychlé 
odstranění nedokonalostí, hlubokých 
škrábanců a obroušených oblastí.

U světlých odstínů, jako je bílá nebo stří-
brná, funguje Polish C-05 Cut jako jedno-
kroková leštící pasta. Druhý krok leštění 
není nutný.

Polish C-07 Cut v kombinaci s Polishing 
Foam Yellow doporučujeme použít pro 
velmi čerstvé, staré a citlivé povrchy.

Polish C-07 Cut je silná, vysoce výkonná 
leštící pasta, která v kombinaci s Polish 
Foam Yellow poskytuje rychlé odstranění 
škrábanců a obroušených oblastí.

Polish C-07 Cut je tekutější než Polish 
C-05 Cut, je vhodná pro leštění s dlou-
hotrvajícím efektem. U světlých odstínů, 
jako je bílá nebo stříbrná, funguje Polish 
C-07 Cut jako jednokroková leštící pasta. 
Druhý krok leštění není nutný.

Polish C-10 Strong je vysoce výkonná leš-
tící pasta, která v kombinaci s Finish Quad-
ra Pad C-10 poskytuje rychlé odstranění 
škrábanců a obroušených oblastí.
Polish C-10 Strong je velmi tekutá a je 
vhodná pro jemné leštění s dlouhotrva-
jícím efektem.
U světlých odstínů, jako je bílá nebo 
stříbrná, Polish C-10 Strong funguje jako 
jedno kroková leštící pasta. Druhý leštící 
krok není nutný.

Polish C-30 Finish je velmi jemná leštěnka 
určená k odstarnění jemných škrábanců 
a  Hologramů. Polish C-30 Finish, která dosa-
huje hladkého povrchu a hlubokého lesku.

Polish C-30 Finish v kombinaci s  Finish 
Sandwich Pad C-30 doporučujeme na 
všechny tmavé odstíny, nebo barvy citlivé 
na poškrábání/hologramy.

Black AH doporučujeme pro jakýkoliv lako-
vaný povrch. Polish C-30 Finish je velmi jem-
ná leštěnka určená k odstarnění jemných 
škrábanců a  Hologramů. Polish C-30 Finish, 
která dosahuje hladkého povrchu a hlubo-
kého lesku. Polish C-30 Finish v kombinaci 
s Finish Wa�  e Foam Black AH, nebo s Finish 
Foam Black AH, doporučujeme na všechny 
tmavé odstíny, nebo barvy citlivé na poškrá-
bání/hologramy.

Polish C-30 Finish je velmi jemná leštěnka 
určená k odstarnění jemných škrábanců 
a  Hologramů. Polish C-30 Finish, která dosa-
huje hladkého povrchu a hlubokého lesku.

Polish C-30 Finish v kombinaci s Finish 
Sandwich Pad C-30 doporučujeme na 
všechny tmavé odstíny, nebo barvy citlivé 
na poškrábání/hologramy.

Vosk chrání povrch před povětrnostní-
mi vlivy, otisky prstů a skvrn od vody.

Vosk C-Wax C-80 poskytuje extrémně 
hladký povrch a posiluje lesk a má 
dlouhotrvající vodu odpudivý efekt.

Vosk C-Wax C-80 můžete volitelně po-
užit po všech leštících krocích.

Vosk chrání povrch před povětrnostní-
mi vlivy, otisky prstů a skvrn od vody.

Vosk C-Wax C-80 poskytuje extrémně 
hladký povrch a posiluje lesk a má 
dlouhotrvající vodu odpudivý efekt.

Vosk C-Wax C-80 můžete volitelně po-
užit po všech leštících krocích.

Vosk chrání povrch před povětrnostní-
mi vlivy, otisky prstů a skvrn od vody.

Vosk C-Wax C-80 poskytuje extrémně 
hladký povrch a posiluje lesk a má 
dlouhotrvající vodu odpudivý efekt.

Vosk C-Wax C-80 můžete volitelně po-
užit po všech leštících krocích.

SYSTÉM #2

LEŠTÍCÍ SYSTÉM #2 Polish C-07 
Cut poskytuje silný a agresivní 
první  leštící krok pro odstranění 
nedokonalostí a obroušených ob-
lastí na velmi čerstvých a starých 
lakovaných površích.

Polish C-30 Finish představuje 
snadno použitelný druhý krok 
leštění k trvalému odstraňování 
malých škrábanců a hologramů.

C-Wax C-80 lze aplikovat po po-
sledním kroku leštění pomocí Wax 
Puck nebo utěrek z mikrovlákna.

C-Wax C-80 poskytuje silnou 
ochranu, dodatečný lesk a ex-
trémně hladký povrch s vodou 
odpudivým efektem.

SYSTÉM #3
LEŠTÍCÍ SYSTÉM #3 Polish C-10 
Strong poskytuje rychlý a agresiv-
ní první krok leštění  pro odstraně-
ní nedokonalostí a obroušených 
oblastí na velmi čerstvých a sta-
rých lakovaných površích.

Polish C-30 Finish představuje 
snadno použitelný druhý krok 
leštění k trvalému odstraňování 
malých škrábanců a hologramů.

C-Wax C-80 lze aplikovat po po-
sledním kroku leštění pomocí 
Wax Puck nebo utěrek z mikro-
vlákna.

C-Wax C-80 poskytuje silnou 
ochranu, dodatečný lesk a ex-
trémně hladký povrch s vodou 
odpudivým efektem.

použít pro velmi čerstvé povrchy.

96156587 – Micro� ber Sky Blue

3M™ Performance Spray Gun 

3M Cubitron II & Blue Net Abrasives

Společnost Interaction Vám představuje 
jedinečnou stříkací pistoli  3M™ Perfor-
mance Spray Gun 2v1 – jde o měnitelný 
systém stříkání (gravitační nebo tlakové). 
Tento systém nahrazuje 2 různé pistole. 
Je použitelný pro širokou škálu materiálů. 
Pistole je velmi lehká a tělo z kompozitních 
materiálů pistole odolává nárazům. Je zcela 
kompatibilní se systémem 3M PPS 2.0. Dal-
ší výhodou je snadná údržba, kdy pistole 
zůstává čistá, mění se pouze trysky. Díky 
tomu snižuje náklady 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 průmyslové 
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 různé materiály. 

Pomocí kitu lze snadno přestavět na tlakové nanášení barvy.

Tlakový systém stříkání je určeno primárně pro průmyslové lakov-
ny. Určeno i k aplikaci lepidel, tmelů a obdobných materiálů. Opět 
jsou k dispozici různé velikosti trysek pro různé materiály. 

Lze snadno přestavět zpátky na gravitační stříkání barvy. 

Dalším jedinečným produktem od společnosti 3M je Cubitron II 
& Blue Net Abrasives.

Prach je nepřítel.
Víte, že na lakovně je prach problém. Prach negativně ovlivňuje Vaši 
efektivitu, výkonnost Vašeho brusiva, nutné opravy a leštění, atd.

Jakmile se prach dostane do vzduchu, může se usadit kdekoliv na již 
zpracovaných dílech na lakovně a v okolí. 

Nejlepší způsob, jak porazit prach? Správná kombinace nářadí a brusi-
va, které pomáhá efektivnímu odsávání prachu.

Představujeme velké zlepšení odsávání prachu při práci. 

3M NET Cubitron II Blue NET brusivo 

Po načtení tohoto jedinečného 
QR kódu, můžete sledovat, 
jak to vše funguje v praxi 
a vše o 3M brusivech na mřížce. . 

Jak pracuje brusivo na mřížce 
(NET)?
Každé zrnko prachu je blízko mezeře v mřížce.

Tato zrnka tak dokáží být při broušení okamži-
tě efektivně odsávána pryč.

Co to znamená?

• zcela jiná úroveň odsávání prachu

• čistší a efektivnější provoz na lakovně

volitelný

volitelný

volitelný
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T E C H N O LO G I ET E C H N O LO G I E

Začátkem června se uskutečnil tradiční letní meeting společnosti 
Interaction, který � rma pravidelně pořádá pro své zaměstnance. 
Rekapituluje se zde nejen celý předešlý rok, ale především je příležitost 
sejít se se všemi kolegy z celé republiky najednou a poznat i nové kolegy 
z regionů, jelikož se � rma neustále rozrůstá. 

Celá akce se odehrávala v pohádkovém Pekle Čertovina a není divu, 
že se akce pekelně vydařila. Příjezd účastníků zpestřilo přivítání pa-
nem ředitelem Martinem Písaříkem v kostýmu Lucifera a pekelným 
welcome drinkem v podobě místní Čertovice.

Během dopolední prezentace ne-
chybělo vyhlášení nových členů 
v klubu dinosaurů. Jde o unikání 
zaměstnanecký klub, který se nikde 
jen tak nevidí. Letos se do klubu 
dinosaurů přidalo spoustu dalších 
kolegů a nechyběl i další diamanto-
vý dinosaurus, který ve společnosti 
působí 25 let a mezi jednu z mnoha 
zaměstnaneckých výhod je pro něj 
např. 5 dní dovolené nad rámec. 

Touto společnou fotogra� í z letního 
meetingu  bychom se s Vámi chtěli 
rozloučit a popřát krásný zbytek let-
ních dnů.

Váš tým Interaction

INTERACTION děkuje za Vaši přízeň!

Vyčistěte a opláchněte barvový kanál 
a vzduchovou trysku

Příslušenství pro čištění

Obj. č. 22158840 Obj. č. 226007

5 Čistících kartáčků, dlouhé
pro tělo pistole

10 čistících kartáčků, střední
pro barvovou trysku a všechny 
části pistole, kterými je veden 
materiál

Obj. č. 229209 Obj. č. 2262174

10 oboustranných čistících jehel 
pro vrtání ve vzduchové a barvové 
trysce

12 čistících jehel na čištění vrtání 
na vzduchové a barvové trysce

Obj. č. 2248173 Obj. č. 2264030

Vysoce výkonný tuk, 100 ml, bez 
obsahu silikonu a kyselin pro 
všechny pohyblivé části ve stříkací 
pistoli.

Čistící sada složená z: 2 čistící 
kartáčky a 12 jehel

Obj. č. 22162628

SATA care set - taška na nářadí se specifickým obsahem pro čištění
a údržbu stříkacích pistolí. Nabízí také rezervní prostor pro kompletaci 
tašky.

Obsah dodávky:
1x čistící kartáček,velký 
5x Čistící kartáčky, střední 
5x Čistící kartáčky, oboustranné 3

12x čistící jehly 4

1x Vysoce výkonný tuk, 100 ml 5

Čištění a údržba stříkacích pistolí

Také na tohle myslete - Chraňte se!
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Vyfoukejte pistoli a barvový kanál do 
sucha

Po cca. 25-30 vteřinách je možné 
provést výměnu barvy
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Mezičištění pomocí SATA clean RCS

1 2 3

Finální čištění se SATA multi clean 2 Důležité upozornění

Prosím bezpodmí-
nečně dbejte na 
hodnotu pH Vašeho 
čistícího prostředku

Hodnota pH musí být 
6 – 8!

Vždy dbejte na správnou polohu stříkací pistole při použití uzavřených myček 
stříkacích pistolí. Nikdy nesmí dojít k průniku čistícího prostředku do vzducho -
vých kanálů pistole.

Nasaďte tělo pistole. Nasaďte vzduchovou násadku do 
otvoru pro vstup vzduchu do pistole
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(kyse -
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Alkalický 
(louh)

1 2

Nejdříve odmontujte barvovou jehlu Poté následuje demontáž vzduchové 
trysky

Odšroubujte barvovou trysku pomocí 
klíče

Demontáž tryskové sady

1 2 3

Před jakýmikoliv čisticími pracemi odpojte lakovací pistoli ze sítě stlačeného vzduchu! 

Čištění barvového kanálu Čištění těla pistole Vysušte pomocí ofukovací pistole

Čištění a osušení pistole ...

1 2 3

Barvovou trysku dotáhněte pomocí klíče. Nápis na vzduchové trysce musí být čitelný. 

Namažte barvovou jehlu v oblasti těsnění
na jehlu

Vložte barvovou jehlu Namažte tukem pružinu na jehlu  
a nasaďte

Namažte tukem šroub na regulaci 
množství materiálu

Namažte tyčku na vzduchovém pístu

Namontujte barvovou trysku

Namontujte regulaci množství materiálu

Montáž a údržba

1 2 3

4 5 6

7 8 9

… a trysková sada

1 2 3

4 5 6

Stříkací pistoli neponořujte do čistícího prostředku. 
Nikdy se nesmí dostat čistící prostředek do vzduchových 
kanálů stříkací pistole.

Všechny používané kartáčky nebo štětečky musí být 
bez přesahujících kovových drátků, které by mohly poškodit 
stříkací pistoli. Pro čištění používejte pouze doporučené 
pomůcky. 

Společnost Interaction nově zařadila do 
svého sortimentu jedinečný produkt, který 
usnadní lakování v místech, kde je potřeba 
více světla než poskytne např. standardní ka-
bina (zejména v těžko dostupných místech). 
Světlo Rgunlight, navržené pro profesionály 
a určené pro lakýrníky, poskytuje osvětlení 
přesně tam, kde je potřeba.

Rgunlight je ideální pro jakékoli prostředí 
lakování - automobilový průmysl, nákladní 
automobily, lodě, letectví. Příslušenství pro 
osvětlení stříkací pistole je navrženo tak, aby 
díky univerzálnímu magnetickému kroužku 
pasovalo na 90% lakovacích pistolí, včetně 
SATA, Anest-Iwata, Devilbiss a dalších.

Balení obsahuje: LED modul, magnetický 
držák, 2 baterie, 1 USB nabíječka s kabelem, 
5 OCHRANNÝCH LED fólií, 1 modul ochranné 
folie, čistič RGUNLIGHT a magnetický držák 
35 až 38 mm.

Více informací se dozvíte u obchodních 
zástupců společnosti Interaction 
a na www.interaction.cz. 

SVĚTLO RGUNLIGHT
Revoluční novinka a užitečný pomocník 
do lakovny.

Po načtení tohoto 
jedinečného QR kódu, 
můžete sledovat, 
jak to vše funguje v praxi.



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


