
Standoblue – Tehnoloogia töötab Sinu kasuks.

Auto Värvimise Kunst. 



Olgu tegemist MicroRepair- kohtparanduse või ka suurema hajutusega  

– Standoblue tagab perfektse hajutustulemuse isegi väikseimal võimalikul alal.



Standoblue – Tehnoloogia töötab Sinu kasuks.

Uus Standoblue baasvärv sobib täielikult kokku olemasoleva 
Standox - autovärvisüsteemiga. Standoblue-süsteemi 
innovaatilised omadused toovad Sinuni olulised lisväärtused 
kasutamiseks igapäevases töös – alates suurepärasest 
toonisobivusest kuni perfektse lakipinnani – ja seda automaalri 
personaalsest “tööstiilist” olenemata. Lisaks alati ühesugune 
töötulemus ja kiire värvimisprotsess ühes töökihis (1,5 kihti järjest).

Standoblue ei lase end enam mõjutada erinevatel töötingimustel 
ja –keskkondadel ning on seega sobiv värvisüsteem praktiliselt 
kõigile värvitöökodadele. Milline iganes on töökeskkond või 
klimaatilised tingimused - Standoblue tagab alati perfektse 
tulemuse. Universaalsele kasutusvõimalusele lisandub baasvärvi 
kiire kuivamine ja võime garanteerida eriti ühtlane ja hiljem 
silmale nähtamatu üleminek hajutuskohtades. Täpse toonisobivuse 
saavutamisel on abiks Standoxi Värvitooni Tööriistad - 
kõrgtehnoloogiline Genius Spektrofotomeeter ja uus Standoble 
Color-Box koos lisadega.
  
Standoblue on ka väga andestav värvimaterjal. Kas aga Sina  
professionaalse automaalrina suudaksid aga endale andestada 
seda kui Sa Standoblue-süsteemiga lähemalt tutvust ei tee?

Perfektne tootevalik:  Standoblue värvisüsteem.



Täpselt sobiv värvitoon ja suurepärane lakipind on perfektse 
remontvärvimise võtmeküsimused. Standoblue pikk ja põhjalik 
arendustegevus on ere näide kõrgtehnoloogilisest insenerisaa-
vutusest selle sõnapaari parimas tähenduses. Hoolikalt valitud 
pigmendid mõõdistati ja vajadusel “timmiti” Standoblue jaoks 
sobivaks ning selle tegevuse käigus töötati välja täiesti uus 
protsess et tagada seni ainult unistuseks jäänud metallik- ja 
eriefektvärvide ülitäpne sobivus. Tulemuseks on täiesti uus, 
revolutsiooniline värvisüsteem mis võimaldab täpseima 
toonisobivuse saavutata väga lihtsalt, tagades alati ideaalse 
metalliku tera asetumise märjas värvikihis ning lõpptulemusena 
ühtlase ja pilvitusevaba värvipinna.

Õige värvitooni leidmine on alati olnud üks Standoxi erioskusi 
ja ka siin tähistab Standoblue tulek selgelt järgmist taset 
toonisobivuse arengus. Uus, spetsiaalselt Standoblue jaoks 
kasutusele võetud pigmendisüsteem tagab lisaks pilvitusevabale 
värvipinnale võimaluse lihtsal viisil tuvastada ja segada 
tuhandeid uusi värvitoone, nende variante ja eriefekte. Üllata 
oma kliente briljantsete “solid”-värvitoonide, soliidsete  
metallik-värvitoonide ja säravate pärlmutter-värvitoonidega. Ja 
eriti rahustav on teada et värvitooni täpsus ja sobivus ei sõltu 
enam olulisel määral valitud värvipüstoli tüübist või automaalri 
personaalsest “tööstiilist”. See tähendab et sama, perfektne 
töötulemus on nüüd saavutatav mitte ainult üksiku töötaja 
vaid ka kõigi tema kolleegide poolt. Ühe maalri poolt tehtud 
värvinäidisest saab nüüd kõigi töötajate poolt samaväärselt 
kasutatav standard ning oma värvinäidiste kartoteek muutub 
väärtuslikuks töövahendiks kogu firmale. 

Standoblue – Loodud perfektseks toonisobivuseks.

Perfektselt sobiv valik Standoxi  

Värvitooni Tööriistu aitab alati ja  

kiirelt leida sobiva värvitooni.

Uus pigmenditehnoloogia tagab  

pilvitusevaba värvipinna ja annab 

Sinu käsutusse tuhanded värvitoonid, 

variandid ja eriefektid.





Standoblue värvipinda on väga lihtne 

kuivlihvida peale lühikest vahekuivatust. 



Standoblue – Spetsialist kõigis tingimustes.

Millised on ideaalsed ilmastikutingimused auto värvimiseks? Sellele 
küsimusele on alati olnud raske üheselt vastata kuna isegi väikesed 
õhutemperatuuri ja –niiskuse muutused võivad olulisel määral  
mõjutada värvimistööde tulemust. Seetõttu oli seni  perfektne tulemus 
värvimisprotsessis seotud küllalt kitsa ja täpselt määratud tingimuste 
kogumiga mida oli reaalses elus tihti raske järgida. Standox nägi siin 
aga väljakutset ja formuleeris oma uue Standoblue baasvärvi oluliselt 
vähemtundlikuks värvimistingimuste suhtes. Standoblue- tehnoloogia 
peamiseks eeliseks muude eksisteerivate autovärvisüsteemide ees 
ongi selle süsteemi painduvus – võimalus saavutada võrreldavalt 
häid tulemusi vägagi erinevates töötingimustes. Nii et automaalrid 
saavad rahus keskenduda oma tööle klientide autodega selle  
asemel et muretseda hetke töötingimuste pärast värvikambris.

Standoblue tagab sujuva ja senisest oluliselt efektiivsema 
tööprotsessi autode remontvärvimisel. See nõudlik töö 
koosneb mitmetest üksteisele järgnevatest töövõtetest ja 
iga  üksik etapp peab valmima võimalikult kiiresti , ainult nii 
õnnestub autovärvitöökojal raha teenida. Et kiirendada kogu 
tööprotsessi oleme parendanud baasvärvi läbikuivamise kiirust 
ja ühtlust. Nüüd on kuivanud baasvärvi kiht nii kõva et juhul kui 
värvipinnale on kukkunud tolmutera siis on see võimalik peale 
kiiret vahekuivamist kuivlihimisega värvipinnalt eemaldada ja  
see koht koheselt uuesti värvida. Standoblue annab andeks Sinu 
vead sest süsteem ise on praktiliselt veatu!

 

Selle asemel et lisada valmis värvile vett, 

lisad nüüd spetsiaalset 

pihustamislisandit Viscosity Adjuster. 



Standoblue – Lihtne kasutamine teeb elu lihtsamaks.

Lõpuks on siis olemas tehnoloogia mis teeb Sinu elu lihtsamaks 
selle asemel et tööd komplitseerida. Standoblue on unikaalne 
tehnoloogia ja kiirendab tööprotsessi Sinu töökojas juba 
esimesest päevast alates. Lihtsalt sega valmis Sulle vajalik värv, 
lisa Standoblue Viscosity Adjuster, pihusta järjest 1 + 0,5 kihti 
ja töö on tehtud. Mis teeb Standoblue baasvärvist nii lihtsa 
kasutada? See toode ongi spetsiaalselt arendatud selliseks et 
“maalri vigu” ei saaks tekkida. Kui toon sobib ideaalselt siis 
seda ei tohiks rikkuda ei värvipüstoli valik ega maalri 
pesonaalne “tööstiil”. Automaalrid kes seni on kasutanud 
Standohyd-süsteemi ei pea oma harjumusi aga peaaegu üldse 
muutma – kui mitte võtta arvesse seda et senise värvile vee 
lisamise asemel tuleb nüüd lisada Standoblue Viscosity Adjuster 
-pihustamislisandit.

Standoblue on tark valik, selles tootes on kombineeritud 
enneolematult lai “kasutusaken” ja võime kuivada nii kiiresti 
ja tugevaks kui automaaler seda soovib. Kuigi baasvärv 
on ühekomponentne toode, on Standoblue nüüd sobiv 
kasutamiseks ka koos kõvendiga. Standoblue, koos spetsiaalse 
kõvendiga Standoblue Härter, on parim valik siis kui lakki 
polegi vaja – rattakoobaste sees, mootorituumis ja üldse kõigil 
sisepindadel. Standoblue Härter võimaldab riskivaba tööd 3-kihi 
efektvärvidega ning tagab suurepärase tulemuse mitmevärviliste 
autode värvimisel. Vali Standoblue et oluliselt lihtsustada oma 
tööd ja samal ajal parandada töökoja produktiivsust.

Standoblue Härter (kõvendi) 

võimaldab oluliselt säästa lakki.

Ideaalne värvisüsteem mitmevärvi-

liste ja 3-kihi efektvärviga kaetud 

sõidukite remontvärvimiseks.  







Standoblue – Hajutus mida pole näha.

“Proff näeb hajutuskoha alati ära!” Just see väide kogenud 
automaalrilt oli motivatsiooniks Standoblue arendusmeeskonnale 
et teha vajalik lisasamm. Tegelikult ongi just kohtparandused 
igale värvisüsteemile tõeline komistuskivi, sest just võime sulatuda 
nähtamatult ülejäänud värvikihti on üks autovärvidele esitatavaid 
keerulisemaid nõudeid. Standoblue on aga alati oma ülesannete 
kõrgusel ja seda just tänu  võimele väga kiirelt ja äärmiselt 
ühtlaselt läbi kuivada. Just seetõttu on Standoblue perfektne 
valik nii kogu auto värvimisel kui ka väikeste värviparanduste 
tegemisel. Tulemused on alati muljetavaldavad – ei mingit 
nähtavat üleminekuala või häirivat erinevust värvitud koha ja 
ümbritsevate värvipindade vahel.

Olgu siis tegu osalise-  või kogu auto värvimisega –Standoblue-
värviga saavutatav tulemus näeb alati välja “nagu tehasest”, 
vaata millise nurga alt tahad.  Lõppude lõpuks ongi Auto 
Värvimise Kunst just see kui peale vigastuste eemaldamist 
näeb auto välja täpselt selline nagu tehasest tulles. Peale 
põhjalikke laboriuuringuid, teste ja pikaajalisi ilmastiku- ning 
keskkonna mõju katsetusi on kõik peamised autovalmistajad 
kogu maailmas ametlikult kinnitanud Standoblue tehnoloogia 
sobivust kasutamiseks nende autode osalisel ja täielikult 
värvimisel ning garantiitöödel. Standoxi senistele ja ka 
tulevastele klientidele teeb kindlasti head meelt ka fakt et uus 
Standoblue sobib veatult kokku kogu olemasoleva Standox- 
tootevaliku ja -värvisüsteemidega. Ja on ütlematagi selge et 
Standoblue moodustab osa Standoxi keskonnasõbralikust 
tootesüsteemist mis katab kõik vajadused alates krundist ja 
lõpetades lakiga.

Kindel viis väikese hajutusala 

veatuks sulatumiseks kõrvalolevate 

värvipindadega.

Standoblue Color Blend aitab teha 

“nähtamatuid” hajutusi.
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