
colorexpert
Formula 1TM:
Lakering i 
verdensklasse.  

Colour Trends: 
Smarte lakker.

Management:
Rigtig kalkuleret.

Produktsystemer   •   Fa r ve r   •   Træn ing   •   Market ing

Spies Hecker – tættere på dig.

2017



2 colorexpert

Teamwork er vigtigt på alle områder i
livet. Dette gælder ikke mindst for daglig-
dagen i autolakereriet. De forskellige 
arbejdsgange fungerer kun optimalt,
hvis de forskellige ansatte kan stole på
hinanden. Dette princip gælder for alt
lige fra forberedelse af undergrunden og
farvemåling til selve lakeringsprocessen.
Også værkstedets udstyr og produkter
skal matche perfekt for at kunne opnå
det bedst tænkelige resultat for kunden.

Løsninger, der passer til
Colour Management

Dette er grunden til, at Spies Hecker er
en stærk partner i hverdagen, uanset 
om  der er tale om ny teknologi, såsom 
Phoenix farvesoftware, hjælp med 
spektrofotometret eller ekstra træning
via MyTraning E-learning programmet. 

Effektive 
produktsystemer

Som en ægte holdspiller tilbyder Spies
Hecker også produkter, som passer som
hånd i handske til processerne på dit
værksted, og som hjælper dig med at
optimere effektiviteten i din forretning. Vi
præsenterer den seneste lakteknologi –
såsom den nye hurtigttørrende 
Permasolid® HS Speed Fylder 5500, den
praktiske Priomat® 1K Spot Primer 4074
samt Raderal® Kunststofspartel  2015 – 
i denne udgave af bladet.
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Joachim Hinz, 
Spies Hecker Brand Manager EMEA.

Kære læsere

"Mal som 
verdensmestrene"

Denne udgaves hovedtema handler om
et helt usædvanligt eksempel på det 
perfekte samarbejde. Under mottoet
”Lakering i verdensklasse” er Spies 
Hecker også i år officiel leverandør til 
MERCEDES AMG PETRONAS Formel 1
teams. Også i denne sæson stoler de 
regerende verdensmestre indenfor både
kørsel og konstruktion på vores ekspertise
og vore produkter. Vi er meget stolte,
både over at være en del af dette utroligt
succesfulde team, og over at kunne 
bidrage til endnu en succesrig sæson. 
I dette nummer af Color Expert finder 
du flere detaljer om dette spændende
samarbejde.

Jeg ønsker dig god fornøjelse med bladet!

Med venlig hilsen

Joachim Hinz 
Spies Hecker Brand Manager EMEA

Editorial

Et stærkt team 
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1. G1. Plan og afrenset flade

Målingerne skal foretages på en jævn og
ren flade. Ridser og snavs reducerer 
nøjagtigheden af farvemålingen i 
betydelig grad. Lakereren skal derfor
først afrense fladen med silikonefjerner
og grundigt polere det område, som skal
måles. 

2. Farvemåling

Hver farvetonemåling kræver tre 
separate målinger. Målingerne skal altid

foretages op til det beskadigede 
område. Når der måles, skal alle 
kontaktpunkter ligge plant på køretøjets
overflade, så processen kan udføres 
helt nøjagtigt. Der må ikke foretages 
målinger på flader, som har været udsat
for direkte sollys gennem længere tid.
Der er ingen grund til at tage hensyn 
til lys udefra ved farvemålingerne, da 
farvemåleren er udstyret med integreret
LED lys.

3. Farvesøgning

I søgningen efter en passende farve er
det muligt at definere søgekriterierne
nærmere ved angivelse af producent,
farvekode eller lakkvalitet. 

Fem tips til optimale måleresultater

4. Prøveopsprøjtning til 
sammenligning af farver

Uafhængig af den viste recept anbefales
det altid inden reparationslakering at lave
en prøveopsprøjtning og sammenligne
denne med farven på køretøjet. 

5. Kalibrering, beskyttelse og
pleje af farvemåleren
Farvemåleren skal – efter behov, når 
apparatet angiver dette - kalibreres med
testfliserne. Det er yderst vigtigt at holde
disse fliser rene og bruge varmt vand og
en blød klud til rengøringen. Kalibreringen
skal foretages i samme omgivelser, ved
samme temperatur og ved samme 
luftfugtighed som ved normal brug. Når
måleren ikke er i brug, skal måleoptikken
altid være lukket med støvbeskyttelses-
kappen. 

ColorDialog farvemålere hjælper værkstederne med at finde farverne på en hurtig 
og sikker måde. For at opnå pålidelige resultater med farvemålerne er det vigtigt 
at følge fem tips. 
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MERCEDES AMG PETRONAS 
Formel 1TM Team stoler på 
Spies Hecker, “Så alt forløber glat” 
Formel 1 verdensmesterskabet er kon-
geklassen for enkeltsædede racerbiler.
Det gennemføres af Fédération Interna-
tionale de L’Automobile (FIA), og Formel 1
samler verdens største antal fjernsyns-
seere – mere end 1,5 milliard tilskuere så
Formel 1 løbene i 2015. Ordet “formel”
skyldes de strikse og omfattende regler
og retningslinjer, som de deltagende
teams skal overholde. Racerbilerne
hører til de hurtigste i verden. De målte
hastigheder med op til 360 km i timen 
er for størstedelens vedkommende 
muliggjort af de enorme ydelser, som
igen skyldes bilens opbygning. Den 
anstrengende og nogle gange farlige
sportsgren styres af strategi og den 
nyeste højteknologi.  Derfor er det heller
ingen overraskelse, at den regerende
verdensmester har besluttet sig for at
have Spies Hecker som lakleverandør
når der nu årligt skal bruges ca. 3.000
liter maling til teamets racerbiler.  

Specialleverandør

Hovedsædet for MERCEDES AMG PE-
TRONAS ligger i Brackley, England,
omkring 100 km nordvest for London. På
det 60.000 km2 store område arbejder
800 medarbejdere døgnet rundt, på fem

skiftehold, syv dage om ugen. De 
ultramoderne faciliteter omfatter en
vindtunnel, en køresimulator og eget 
lakereværksted. Beliggenheden i umiddel-
bar nærhed af Silverstone racerbanen
synes at spille en væsentlig rolle for 
valget af placering. Men Andrew Moody,
leder af afdelingen for lak og grafik hos
MERCEDES AMG PETRONAS, fremhæver

andre fordele. “Vi befinder os i centrum af
den såkaldte engelske motorsportsdal,
hvilket betyder, at vi indenfor en radius 
af kun 80 km har mange specialle-
verandører. ” 
Og en af disse er Spies Hecker. 

Vægt, fart og 
pålidelighed

“Det er naturligvis vigtigt, at vores 
racerbiler ser fantastiske ud på banen og
at vores sponsor logoer er tydeligt 
genkendelige. Men det som er absolut
udslagsgivende for os er lakopbygningens
vægt, forarbejdningshastigheden og
hele systemets pålidelighed. Og dette 

gælder for hele sæsonen, hvert år og 
år efter år. Og altid med de samme 
topresultater. Spies Hecker sørger for
dette,” udtaler Moody. 
I år køres der 21 Grand Prix løb fordelt
over 8 måneder. Mercedes F1 W07 
Hybrid får nye karrosseridele og vinger
såvel som et nyt design i de umiskendelige
farver fra 2015. På racerbilen i 2016 

er der otte farver, ingen af disse er 
i handelen: Udover de tre grønne grund-
farver holdes bilen overvejende i sølv- 
farver. De fem forskellige sølvtoner
"Sterling Silver" er opkaldt efter Stirling
Moss, som kørte for Mercedes i 1955.

Mange tusinde timer og
mange tusinde dele

Den komplekse lakering stiller store 
udfordringer i løbet af sæsonen til Moody
og de 16 medarbejdere i afdelingen for
lak og grafik. “Det tager ca. 150 timer 
at male en racerbil, det tager næsten 
12 timer at male næse og hækspoiler,” 
forklarer Moody. 

I løbet af denne sæson maler Moodys
team bogstavelig talt tusinder af karros-
seridele.  “Det er næsten umuligt at sige,
hvor mange dele vi maler i løbet af en
sæson, men i nogle uger laver vi sikkert
150 stk., så det løber op. Forarbejd-
ningshastighed og pålidelighed er derfor
væsentlig. Vi har ikke tid til at acceptere
noget, som ikke er perfekt. ”  

"Så alt forløber glat"

Hver enkelt del skal med største 
opmærksomhed lakeres ned til mindste

Andrew Moody, Leder af Paint and 
Graphics, MERCEDES AMG PETRONAS

Formula OneTM Team.
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Lak- og grafikteamet bruger et bredt 
udvalg af Spies Hecker produkter til 
racerbilerne og starter med Priomat®

Wash Primer 4075. Til forberedelse 
af undergrunden inden påføring af 
Permahyd® Hi-TEC Basislak 480 bruger
de to nøgleprodukter: Permasolid® HS
Vario Grundfylder 5340 eller Permasolid®

HS Performance Fylder 5320. 

Moody siger: “Som afslutning har vi valget
mellem en af de to Spies klarlakker: Den 

yderst pålidelige Permasolid® HS 
Optimum Plus Klarlak 8650 bruger 
vi på mange dele. Men til dele, som 
skal tørre hurtigt, sætter vi vores lid til

detalje. Der fokuseres især på vægten,
specielt  ved de aerodynamisk vanskelige
dele. Undergrundene er forskellige, alt
efter om de er af strukturel eller dekorativ
betydning. Dette har også indflydelse 
på lakeringsmåden og tørringsproces-
serne. Men to ting gør sig altid gældende
uafhængig af delen eller undergrundens
beskaffenhed.  
“For os drejer det sig altid om vægt og
om aerodynamikken. Med carbon f.eks.
kan det være kompliceret, da materialet 

kan være porøst. Vi skal altså med en 
minimal lakvægt opnå en flot lakstand, og
tolerancerne er forskellige fra del til del.
På en aerodynamisk del må tolerancen
kun være 0,3 mm. For de fleste 
autolakerere kan sådanne tolerancer
synes ubetydelige, men for os kan alt,
der ligger højere, volde problemer. Det 
er svært at se sådanne finheder med 
det blotte øje i sprøjtekabinen. Derfor 
arbejder vi med “work to smooth 
reglen”(arbejde indtil alt er glat), 
forklarer Moody. 

Permasolid® HS Speed Klarlak 8800. Det
er en fantastisk klarlak, som tørrer meget,
meget hurtigt.” Efter lakering bliver hver
enkelt del vejet og inspiceret. Hvis den
går igennem kontrollen, skal den bestå
den aerodynamiske kvalitetskontrol og
på prøvebanen, indtil den skal bruges.  

Helt rigtigt

Det er væsentligt i lakering af racerbilen,
at hver enkelt af de udskiftelige dele ikke 

kun passer perfekt, men også matcher
farverne og schatteringerne på de 
tilgrænsende dele.  

Moody forklarer: “Vi arbejder med 
specielle skabeloner til et autokarrosseri.
Derfor kan vi reproducere hver enkelt del
helt nøjagtigt.  Både hvad angår form og
størrelse, men først og fremmest lakeringen,
farverne og designet. Når sølvnuancen
varierer fra mørk til lys f.eks. over tre dele,
er det ikke nemt at lakere tre tilsvarende
reservedele helt nøjagtigt. Derfor er disse
skabeloner uundværlige.”
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Glat bilkoncept

Arbejdet stopper ikke
efter løbet

Efter hvert løb demonterer montage-
afdelingen bilerne, og de enkelte dele
sendes til Moody’s team i autolakereriet.
Hver del kontrolleres omhyggeligt og i de
fleste tilfælde omlakeres de.  

Det kan synes temmelig overdrevent at
omlakere hele bilen efter hvert løb, men
som Moody forklarer, er der flere grunde
til at gøre dette: “Tænk på kvalifikationer
eller løb på steder som Abu Dhabi eller
Bahrain, hvor der er en masse sand i 
luften. Med den fart bilerne opnår, kan
lakken se næsten sandblæst ud efter kort
tid på banen. Eller hvis en bil kører ud 
i gruset udenfor banen. For at komme 
af med stenene træder køreren på 
bremsen, og de indkilede sten ender på
banen. Hvis en sten rammer vores bil, kan
den slå et stykke af karosseriet. Sådanne
kratere eller hakker i lakken kan skade
aerodynamikken, specielt hvis frontvingen
er beskadiget. Dette viser igen hvor 
vigtigt det er for aerodynamikken, at 
“arbejdet forløber glat” og "work to
smooth" reglen overholdes efter et løb.”

Vægtvogtere

En del, som kræver omlakering, bliver
først vejet. Derefter fjernes den gamle 
lakering, og delen bliver lakeret igen.
Først når delen er blevet vejet og kontrol-
leret endnu en gang, returneres den til
montageafdelingen. Teamet lavet en 

Nogle af trinene i den 30 trins proces,
som er nødvendig for airbrush maling af

den ikoniske Mercedes-Benz stjerne.

detaljeret optegnelse over hver enkelt
dels vægt og eventuelle ændringer, indtil
delen bliver ubrugelig. Dette for at sikre,
at en del ikke "tager på "i vægt i løbet af
levetiden. Nogle dele er måske en lille
bitte smule tungere efter den første 
lakering end efter den anden og efter-

følgende lakeringer. De fleste dele har en
levetid på fire til fem omlakeringer. Andre
må dog udskiftes tidligere. Måske fordi
de er meget tynde – nogle gange kun 
1 mm – eller fordi designet har ændret sig.

For at sikre at racerbilerne forbliver aerodynamisk stabile, bliver 80 % af sponsor-
logoerne lavet med airbrush maling frem for brug af klistermærker. Dette omfatter
også Mercedes-Benz stjernen på racerbilens næse.  

“Det kræver stor teknisk snilde at male stjernen med airbrush. Nøjagtighed, ensartet-
hed og repeterbarhed er ekstremt vigtige aspekter. Vi har udarbejdet en klar proces,
så lakeringen kan udføres af alle vores malere. Det tager næsten en time at gøre 
stjernen færdig. Der er 30 forskellige trin i processen, men der er kun behov for fire
farver: blå, brun, hvid og sort.”
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Ikke kun racerbiler

En rigtig holdsport

Energiomkostningerne er en stor post i
alle værksteder. Derfor er det så vigtigt,
at ejerne holder øje med disse omkost-
ninger. Det er strategisk klogt at kaste et
kritisk blik på processerne i værkstedet
og sætte ind overfor strømslugere. Blot
nogle få tiltag kan reducere energiom-
kostningerne.

Intelligente lakker 
fremskynder processer

“Lige netop ved tørring kan karosseri-
værkstedet og autolakereriet spare
penge,” udtaler Jörg Sandner, leder af
Spies Hecker Training Center i Køln. 
Moderne lakprodukter som Permasolid®

HS Speed Klarlak 8800 hjælper. “Klarlak-
ken tørrer hurtigt og kan slibes og poleres
lige efter tørreprocessen”. Den er tilmed
meget energibesparende. Den hurtigt-
tørrende Permasolid® HS Performance
Fylder 5320 og den nye Permasolid®

Speed Fylder 5500 er også med til at 
reducere energiomkostningerne".

Undersøg sprøjtekabinen
grundigt

Teknologien i sprøjtekabinen er et andet
område, hvor der kan spares mange penge
på energi. Moderne systemer er udstyret
med varmegenvindingsanlæg eller 

isolerede aggregater. Viktor Richtsfeld,
direktionsmedlem i WOLF Anlagen-
Technik, forklarer: “Taifuno Vision sprøjte-
kabinen kan styres iht. de forskellige 
proceskrav, har et Multi-Air blæsesystem
og LED lysteknologi.” Ifølge producenten
kan der alene ved belysning med 
lysdæmpende LED lysstyring spares op
til 70 procent på energiomkostningerne. 

Frisk luft sparer penge

“Regelmæssig udskiftning af filtre har
stor indflydelse på energiforbruget”,
forklarer Jürgen Becker, Segment 
Manager Surface Treatment Freudenberg
Filtration Technologies. Derfor skal der
bruges filtre, som også efter længere
brugstid kun mister lidt af deres begyn-
delseseffekt. “Med stigende trykfald, det
vil sige stigende forurening af filteret, 
stiger energiomkostninger og CO2

emission”, udtaler Jürgen Becker og

giver følgende råd: “Udskift for- og 
dækfiltre så snart trykket ligger på 200 Pa
eller når de har været brugt i et år.”

Hvis gulvfiltrene er tilstoppede, opstår
der undertryk i kabinen. “Lakereren skal
regelmæssigt kontrollere trykforholdene
på en døråbning med små røgrør, 
magnet- eller PTFE tape,“ forklarer 
Becker og anbefaler “udskiftning af
gulvfiltrene med faste intervaller.”

Sørg for tilstrækkeligt tryk

Kompressoren skal stå i et støvfrit 
område og trykluftanlægget skal regel-
mæssigt kontrolleres for lækager og
utætheder. Dette vil også bidrage til 
at sænke energiomkostningerne, er 
Michael Heinrich, leder af PL Energy, 
Resource & Management System,
DEKRA Consulting GmbH sikker på. Han
beregner, at der kan spares seks procent
trykluft, hvis de tekniske specifikationer
overholdes og trykket reduceres med 
en bar. Men stadigvæk skal kvaliteten 
af arbejdet og arbejdssikkerheden i 
karosserivækstedet og autolakereriet
være i fokus.

Så næste gang MERCEDES AMG PETRONAS Formula OneTM

holdet svinger det ternede flag, tænk da på alle de lakerere, som
har tilbragt hundredvis af timer på at sikre, at det hele "forløber
glat" - de gør måske den afgørende forskel!

Overblik over omkostningerne
Hvad har lakprodukter, belysning og filtre til fælles? Værkstederne kan justere disse for
at reducere energiomkostningerne. 

Spies Hecker produkter bruges dog ikke kun til racerbiler. 
Cirka hvert andet år bliver de otte lastbiler, som kører teamet til
Grand Prix løbene, lakeret med Spies Hecker produkter.
Moody’s team maler desuden hundredvis, hvis ikke tusindvis 
af reolhylder til værkstedet og hospitality området, og også
værkstedsvognene, vandflasker eller teknik-kommandostadet
på pitvæggen.  
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Design til Formel 1TM
Formel 1TM hjelme skal kunne holde til store belastninger og temperaturer
op til 900°. Men samtidig skal de også se smarte ud. Det er her, hjelmdesigner
Jens Munser kommer ind i billedet. Bevæbnet med sin sprøjtepistol 
frembringer han veritable kultobjekter!

Jens Munser har designet hjelme i 27 år,
og i dag er den 45-årige legendarisk 
i branchen: Han ligger sammen med 
sit team helt i toppen af sit felt, også 
indenfor Formel 1TM, toppunktet indenfor
motorsport. Og dette er grunden til, at
Jens Munser og hans seks malere og 
to grafiske designere fra Salzgitter, 
Tyskland, har fået lov til at designe
Schuberth-hjelmene til blandt andre
Nico Rosberg fra MERCEDES AMG 
PETRONAS.

Hvordan modtager I hjelmene,
og hvilke lakker bruger I? 
Jens Munser: De ufærdige hjelme 
leveres til os enten med hvid primer 
og fuldt samlede, eller bare som en rå
kulfiberskal. Inden lakeringen påfører 
vi en brandsikker primer og sliber 
overfladen. Vi bruger Permahyd® Hi-TEC
Basislak 480 til at male F1 hjelmene til
Nico Rosberg, og lakken påføres med en
Minĳet 4400 B fra SATA.

Hvilke udfordringer står I 
overfor i lakeringsprocessen?
Jens Munser: Lakeringsprocessen 
adskiller sig meget fra den, der benyttes
til biler, da vi ikke bruger det traditionelle
lakeringssystem. I stedet producerer vi
grafiske elementer på computeren og
overfører disse til skabeloner. Adskillige

lag toplak og klarlak bruges til at skabe
et unikt design. Specielle effekter skabes
ved hjælp af bladguld, glimmer eller
overføringsprint, inden vi afslutter med
den hurtigttørrende Permasolid® Speed
Clear Coat 8800 eller Permasolid® Clear
Coat 8035.

Hjelmenes farve og vægt spiller en 
afgørende rolle i Formel 1TM, fordi hvert
eneste gram tæller. Når vi skaber 
en hjelm, har vi i alt 50 gram at gøre 
godt med til vores laklag, så designet 
er nødt til at fungere indenfor denne
vægttolerance.

Hvor længe er du og dit team
om at lave en enkelt hjelm?
Jens Munser: Fra design til færdig-
gørelse bruger vi ca. tre dage. Den rene
lakeringstid udgør mellem otte og 

20 timer, alt afhængig af det ønskede 
design. Til Nico laver vi mellem 10 og 15
Schuberth-hjelme manuelt pr. sæson.

Hvem har du og dit team 
designet hjelme til?
Jens Munser: Den første Formel 1TM

hjelm skulle have et specielt forkromet
design. Den blev bestilt af Toranosuke
Takagi, som kørte for Tyrell. Derefter 
gik tingene meget hurtigt, og vi har 
lavet hjelme til Michael Schumacher,
Mark Webber, Rubens Barrichello, Ralf
Schumacher, Giancarlo Fisichella, Nick
Heidfeld, Nico Rosberg, Felipe Massa,
Fernando Alonso og Sebastian Vettel.

I dag består vores 11 mand store team af
seks malere, to grafiske designere, en
specialist indenfor samling og adskillelse
af hjelme samt en administrativ specialist.
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Hjelmproducenterne indenfor Formel 1TM

Formel 1TM betyder team work på højeste
niveau. Fans kan ved selvsyn opleve
dette, når de ser fire hjulskift på mindre
end to sekunder under et pit stop. Og
selv bag scenen er der holdånd. Således
er der for eksempel eksperter, som 
sørger for, at kørernes hjelme er 
perfekte. Ved en hastighed på mere 
end 300 km/t er en hjelm en potentiel 
livredder. For hjelmproducenten Schuberth
er det Sven Krieter, der tager sig af dette
job. Den 41-årige servicetekniker klargør
hjelmene til såvel Nico Rosberg som 
til andre Formel 1TM kørere forud for hver
enkelt testkørsel, hver kvalifikationsrunde
og hvert race.

Hvad er det helt specifikt, 
at du gør? 
Sven Krieter: Vi modtager de lakerede
hjelme fra hjelmdesigner Jens Munser,
som i forvejen sammen med Nico 
Rosberg har gennemarbejdet og skabt
det individuelle design. Min opgave er så
at samle hjelmen. Dette job involverer
meget mere end bare at montere visiret
og hageremmen, for Schuberth hjelmene,
der bruges af Formel 1TM kørere, er også
udstyret med fx air condition, kommuni-
kationssystemer samt specielle filtre for
motorolie og bremsestøv. Der er også
vejret at tage hensyn til: I regnvejr er vi

nødt til at udskifte spejlvisiret
med et klart visir.

Bruger Nico Rosberg
en speciel hjelm?
Sven Krieter: Hjelmen er
skræddersyet efter Munsers
design. Den er håndlavet 
og unik. Men uanset dette
specialdesign skal kravene fra
FIA (Fédération Internationale
de l'Automobile) overholdes,
hvilket vil sige, at der skal
tages hensyn til reglerne 
vedrørende hjelmens form,
antallet af lufthuller og visir-
låsesystemet. 

Hjelmene er fintunede som racerbilerne,
som kørerne udvikler på efter hver 
kørsel. Nico Rosberg har kørt med
Schuberth-hjelme siden 2005, og derfor
har han været stærkt involveret i 
videreudviklingen af denne hjelmtypes
ventilation og komfort.

Hvad går du efter, når du skal
udvikle en Formel 1TM hjelm?
Sven Krieter: For at en hjelm skal kunne
opnå godkendelse til brug i racerløb i 
eliteklassen, skal den gennemgå en lang
række tests, herunder en slagprøve samt

en penetreringstest for både hjelmskallen
og visiret, for ved omkring 300 km/t er
ethvert stenslag ødelæggende. Også 
hageremmens elasticitet og hjelmens
modstandsdygtighed ved brand testes.

Hvilke andre kørere kører 
med Schuberth-hjelme udover
Nico Rosberg?
Sven Krieter: I Formel 1TM er det Nico
Hulkenberg, Felipe Massa og Sergio Perez.
Også kørere i Deutsche Tourenwagen
Masters, NASCAR, FIA World Endurance
Championship, Formel 3 og Formel 4 be-
nytter dem.

Ny UV Grundfylder fremskynder 
reparationslakeringen af små skader
Med en tørretid på kun tre til seks minutter er den nye Permasolid®

1K UV Grundfylder 9002 en effektiv løsning til Speed Repair. 

Permasolid® 1K UV Grundfylder 9002
er sprøjteklar og kan påføres direkte på
rengjorte og slebne undergrunde som
stål, galvaniseret stål eller fabrikslake-
ringer. “Selv forarbejdning på kunst-
stofdele er mulig efter forbehandling
med en primer. Speed Repair kræver
hurtige procestider. Derfor har vi udvi-
klet den UV tørrende Grundfylder
9002,” udtaler Evgeny Khmelev, Spies
Hecker International Training Manager.

Nem forarbejdning, 
kort tørretid
Den transparente grå grundfylder påføres
i to lette sprøjtegange uden mellemafluft-
ning. Tørringen sker med en 400 watt 
UV-A lampe i løbet af kun tre til seks 
minutter. Egner sig også til brug med 
stærkere, kommercielle UV-A lamper.
Grundfylderen kan både tør- og vådslibes
og overlakeres med alle Spies Hecker
basis- og dæklakker.  

Permasolid® 1K UV Grundfylder 9002
leveres sprøjteklar i 1 l dåser eller i
praktisk spraydåse. 

   
Han føler sig hjemme hos racerklassens elite og klargør 
hjelmene til stjernerne indenfor Formel 1TM. Sven Krieter sikrer, 
at Schuberth-hjelmen er klar, når Nico Rosberg starter ud 
for sit hold, MERCEDES AMG PETRONAS Formel 1TM.
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Både når det drejer sig om bedømmelse
af skader og farvesammenligning af 
farveprøver og prøveplader, og om at
checke nylakerede overflader “har per-
soner, der arbejder indenfor lakbranchen
med den nye dagslyslampe, ColorSpot,
fået et værktøj, som let vil kunne afsløre
selv den mindste smule metameri og 
effektforskel,” udtaler Dietmar Wegener,
Spies Hecker Colour Management 
Specialist for Tyskland, Østrig og Schweiz.

Tre niveauer af høj lysintensitet

Intensiteten af de energibesparende
LED-pærer kan indstilles på tre niveauer.
Lysniveau 1 gør det muligt at sammenli-
gne lyse UNI-farver og effektlakker mere
præcist. Lysniveau 2 passer til effekt-

lakker i mellemtonelejet, og lysniveau 
3 anbefales til mørkere lakker, da det
fremhæver nuancerne i effektlakken og
dermed understøtter en optimal farve-
og effekttilpasning. Udover klart dagslys
kan lampen indstilles til et varmere, men
stadig hvidt aftenlys. Udstyret med dette
hjælpemiddel vil lakerere være i stand 
til at identificere mulige farveforskelle
hurtigt og sikkert.

Ledningsfri, med et kraftigt
batteri

Den ledningsfri lampe kan bruges i lange
perioder grundet sit kraftige batteri. 
Batteriet oplades i ladestationen. “Grundet
LED-pærernes lave energiforbrug kan

Den nye dagslyslampe
med LED teknologi giver
personer, der arbejder 
indenfor lakbranchen, 
mulighed for at bedømme
farverne mere præcist.

ColorSpot: 
Til præcis farvebedømmelse

batteriet klare en lang arbejdsdag. Takket
være sin minimale vægt og ergonomiske
form er ColorSpot nem at benytte og gør
dermed lakererens arbejde lettere,”
tilføjer Wegener.

Den nye ColorSpot dagslyslampe
med LED teknologi.
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En gang om året besøger Horst Neumann,
som er Axalta Colour Quality Coordinator
for Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA),
alle de tyske bilproducenter samt disses
associerede mærker for på stedet at 
sammenligne deres farver med farver-
ecepterne fra Axaltas farvelaboratorium.
”Jeg måler farverne på hver enkelt af de
modeller, der aktuelt bliver produceret, 
direkte hos bilproducenten" beskriver 
han sit job.

Et internationalt team af farvekvalitets-
koordinatorer har fokus på farvesammen-
ligning for de køretøjer, som er produceret
i Belgien, Frankrig og Holland – også 
direkte hos producenten. For de asiatiske
bilmærker udføres farvesammenligningen
i de europæiske havne, hvorfra importen
af bilerne foregår.

Colour Quality 
Coordinator: 
Eksperten indenfor 
farveforskelle
Stemmer farverecepten overens med den originale
farve fra billeverandøren? Dette spørgsmål er af vital 
betydning, når det gælder farvenøjagtighed. For at
undgå forskelle imellem OEM farverne og de tilsvarende
farverecepter udnytter Spies Hecker erfaringen hos sin
farvekvalitetskoordinator.

Den 8. Juni 2016 åbnede 
European Technology Center
(ETC) i Wuppertal, Tyskland,
officielt. Centret er hjemsted
for Axaltas researchfaciliteter
indenfor ”våd lak” for Europa,
Mellemøsten og Afrika
(EMEA).

Et nyt Europæisk
Teknologicenter
åbner 

Den 15.000m2 store ETC campus omfatter
det nyeste coating research udstyr 
og indeholder laboratorier, formel- og 
påføringsfaciliteter, en vejr- og korrosi-
onsservice, pilotskala og fuldskala 
faciliteter, kundedemonstrationscenter
samt kontorer.

Matthias Schönberg, som er Vice President
i Axalta og President i EMEA, siger: “Vort
firmas oprindelse kan spores tilbage 
til Wuppertal-afdelingen, hvor man 
begyndte at producere lak allerede for
150 år siden. I dag arbejder mere end 
300 professionelle teknikkere på at 
udvikle næste generation af lakker og 
service for at kunne dække de regionale
markeder og efterkomme vores kunders
specifikke krav.”

Indvielsen af Axalta’s udvidede  European
Technology Centre i Wuppertal, Tyskland er –
fra venstre mod højre:  Robert K. Roop, Axalta

Vice President of Refinish Technology, og Head
of Technology Europe, Middle East and Africa;
Barry Snyder, Axalta Senior Vice President og

Chief Technology Officer; Charles Shaver,
Axalta Chairman og CEO; samt 

Matthias Schönberg, Axalta Vice President og
President Europe, Middle East and Africa.

Nøjagtige anbefalinger 
til autolakererne

Formålet er at rådgive Spies Heckers 
kunder om, hvilken farverecept eller 
variant, der bedst matcher originallakken
på den bil, der skal repareres. De recepter,
som er udvalgt af farvekvalitetskoordina-
toren, stilles til rådighed for værkstederne
via Phoenix softwaren.
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Smarte lakker kan gøre det
De tider, hvor lakken "kun" så godt ud, er for længst forbi. Om kun et par år kan
autolak måske blive brugt til generering af strøm eller som varmeblokker. 

De professionelle karosseriværksteder
og autolakererier er fortrolige med 
struktur-, mat- eller effektlakker. 
Ligeledes er forarbejdningen af klassiske
farver en del af dagligdagen. Dette vil
ikke ændre sig fremover. Men i nær
fremtid kan der komme flere lakker, 
som har flere funktioner. I bygningsarki-
tekturen er der eksempler på, hvad 
der allerede er muligt i dag: Varmebloke-
rende produkter eller selvrensende 
facademaling har været brugt i lang tid. 

Bilen som 
energiforsyning 

Men der sker også noget i automobil-
industrien, selvom selvrensende lakker
hører til de mindre udfordringer for 
ingeniører og teknikere. Det er meget
mere komplekst at udvikle en funktionel
lak, som producerer energi.  Denne 
teknologi er af særlig betydning, da flere
biler bliver elektrificeret. Ligesom et 
fotovoltaisk anlæg på taget af en 
bygning vil hele bilens ydre skal, som er

lakeret med funktionel lak, blive brugt 
til strømproduktion ved hjælp af sollys. 

"Der arbejdes med funktionelle lakker,
men vi har endnu ikke fundet nogen 
løsning, som kan bruges til større serie-
produktion" udtaler VW Chefdesigner 

Oona Scheepers, Color & Trim for 
Volkswagen. Alligevel er hun sikker på, at
der vil komme lakker med specielle
egenskaber.

Selvhelende og 
strukturlakker 

Der findes allerede lakker, som reparerer
sig selv eller andre, som giver struktur.
Permasolid® HS Diamant Klarlak 8450
har en høj mekanisk bestandighed og 

lakken har "selvhelende" egenskaber –
takket være en reflow effekt. Det vil 
sige, at mikro ridser forsvinder under 
indflydelse fra varme eller stærkt sollys.
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Overfladiske skader i klarlakken smelter
sammen og fjerner små ridser fra bilvask,
samtidig genskabes glansen. 

Andre udfordringer er matte struktur-
overflader som hos Peugeot. Med Ice 
Silver og Ice Grey tilbyder Spies Hecker
matte lakker til reparationslakering, som
helt nøjagtig gengiver de originale 
Peugeot seriefarvers struktureffekt. "Den
tydeligt grove lakering viser en forskellig
effekt alt efter lysindfald og synsvinkel.
Udover struktureffekten er indstillingen af
glansgraden i klarlakken af afgørende
betydning” siger Evgeny Khmelev, Spies
Hecker International Training Manager
for Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA).

Funklende effekter med
glas og fiskeskæl 

Der opnås særlig brillans og glitter-
effekter, når lakken tilsættes små 
glasflager eller krystalpigmenter. Den
transparente Permahyd® WT 304 Magic
Sparkle Effect leveres fra fabrikken med
glasflage pigmenter, som er coated med
sølvmetal. "De reflekterer det indfaldende
lys og skaber en funklende effekt", 
forklarer Elke Dirks, Color Designer Axalta
Coating Systems.

Effektlakker spiller også en særlig rolle
hos Volkswagen. "For at opnå en 
glitrende effekt blev sølveffekten tidligere
vasket af fiskeskæl og derefter blandet 
i lakken" tilføjer Oona Scheepers, Chef-
designer hos VW. "I dag er de afløst af
forskellige industrielt fremstillede krystal-
pigmenter, som giver den samme effekt."

Aktuelle farvetrends 

Mens hightech lakker med funktioner
stadig er under udvikling, bestemmer 
designere helt reelle farvetrends. 
Petroleumsfarver vil få større betydning 
i de små og kompakte bilmodeller i B- og
C-segmenterne. Hvid, sort og sølv vil
fortsat være yderst populære.



Tillid, kvalitet og service er det, kundeloyaliteten bygger
på. Sådan lyder i hvert fald teorien. Men i det daglige 
kniber det ofte en smule med servicen. Service er meget
mere end bare afhentnings- og afleveringsservice, 
eller en kaffemaskine i hjørnet af kundemodtagelsen i
værkstedet. Service er også aktiv dialog med kunderne. 
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Effekten af denne kundedialog er ofte
undervurderet som et markedsførings-
redskab. "Autolakererne kan score
points lige i fortsættelse af en reparation.
Det er netop her, værkstedet kan gøre
noget for at bearbejde kundeloyaliteten,"
udtaler Joachim Hinz, som er Spies 
Hecker Brand Manager for Europa, 
Mellemøsten og Afrika (EMEA). Og det
er let nok at gøre ved simpelthen at
tilbyde tips og anbefalinger til god lakpleje.

Fortæl om 
lakbeskyttelse

Autolakererne kan give deres kunder
værdifulde tips vedrørende håndtering
og beskyttelse af deres nymalede 
køretøj. Evgeny Khmelev, Spies Heckers
internationale Training Manager indenfor
EMEA, forklarer, at “autolakererne bør
gøre ejerne opmærksomme på, at de
skal undgå bilvask på vaskeprogrammer
med voksindhold, og at trykspuling skal
ske med en minimumsafstand på 30 til
40 cm mellem dyse og bil.” 

Rådgivning om lakbeskyttelse, fx tips
om, hvordan man håndterer fugleklatter
eller insektsnavs på nylakerede biler, viser
også kunden noget om autolakereriets
ekspertise. Ifølge Hinz er "indholdet i 
fugleklatter særdeles aggressivt og kan
beskadige lakken. Kunden skal under
ingen omstændigheder vente til næste
vask med at fjerne klatten." De fleste
kunder opfatter bare en fugleklat som 
almindeligt skidt.

Små tips – stor effekt!

Spies Heckers ”lakplaster” Stick’n’Go er
en ganske særlig personlig og praktisk
gave til kunderne. Den specielle film kan
let males, når bilen er i sprøjtekabinen.
Den placeres derefter i bøjlen til 
bakspejlet. På bagsiden er der plads til
autolakereriets navn eller logo. Dette 
lakplaster kan man vise kunderne, når de
henter bilen, idet man oplyser om, at det
kan bruges midlertidigt til at dække små
ridser. Den professionelle reparation af
skaden kan så senere ske på værkstedet.

Brug bilplejetips strategisk
til markedsføring

Bilplejetips er specielt effektive indenfor
markedsføring. Autolakererne kan dele
dem på deres hjemmesider, ved brug af
flyers eller gennem samtale med 
kunderne. Sådanne tips vil hjælpe med til
at højne kvalitetsniveauet og styrke 
kundeloyaliteten. 

Her kan man bruge
laktips mest effektivt
• Hjemmeside: Brug din hjemmeside
til at give dine kunder professionelle
tips om lakpleje. Efter opsætning
kræver siden et minimum af vedlige-
holdelse, bortset fra lejlighedsvise
opdateringer.

• Flyers: Læg flyers med de vigtigste
tips i værkstedets modtageområde,
så kunderne kan tage dem med sig.

• Snak med kunden: Enhver samtale
bør indeholde laktips. Henvis til flyers
eller til det lakplaster, som kunden vil
finde hængende i sin bil.



Med MyTraining, Spies Heckers e-learning program, 
kan autolakererierne træne deres ansatte hvor som 
helst og når som helst.

MyTraining
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Fleksibel læring med et museklik

Frank Barduna, Spies Heckers Training
Manager i Tyskland, forklarer, hvor 
nyttig MyTraining er for værkstederne.
"Onlinetræning minimerer traditionelle
rejseudgifter og stilstandstid, fordi de
ansatte kan arbejde sig gennem 
træningsmodulerne, når de har tid, og
når arbejdsmængden tillader det,” 
siger han. Éngangslicensen for en 
træningspakke dækker op til ti ansatte
pr. værksted.

Lær i dit eget tempo

MyTraining giver også autolakererne et
godt supplement til den praktiske træning.

Træningsprogram-
met bruges allerede
med succes som
pilotprojekt i adskil-
lige autolakererier. 

Johannes Joseph
Falkenstein, som er
managing director
på et autolakereri i
Lippstadt i Tyskland,
har også gennemgået
MyTraining. "Med
MyTraining var det

muligt for mig at få gentaget, opfrisket
og suppleret det, jeg har lært tidligere, 
i mit eget tempo og uden tidspres," 
udtaler han.

Praktisk viden, forklaret
på en tydelig måde

MyTraining tilbyder otte forskellige 
træningsmoduler, som hvert tager en
time at gennemføre. Autolakererne kan
fx trin for trin udvide deres kendskab 
til reparation af kunststofdele eller 
lære mere om de nye receptstyrings-
teknologier. Informationen illustreres
med fotos, videoer samt animationer.
"Spørgsmålene er lette at forstå, og vejen
gennem programmet giver sig selv."
Sådan beskriver Falkenstein sin 
oplevelse af MyTraining.

At lære mobilt reducerer
rejseomkostningerne

Afhængig af arbejdsmængden kan 
brugerne stoppe programmet midt i et
modul og fortsætte på et senere 
tidspunkt. Onlinetræningen kan benyttes
på en computer på værkstedet samt på
mobile enheder, så som tablets eller
smartphones. Falkenstein påskønner
også den fleksibilitet, der er indbygget 
i programmet. "MyTraining er ideelt 
til selvlæring, når der ikke er travlt 
på værkstedet eller derhjemme om 
aftenen,” siger han.

Trin-for-trin certificering

Hvert MyTraining modul afsluttes med en
test. Når man med succes har gennem-
ført alle moduler, får man et personligt
certifikat, som dokumenterer, at man er
”E-certificeret Spies Hecker autolakerer.”

Autolakerere, som ønsker at gøre brug af
MyTraining e-learning programmet, kan
tilmelde sig på Spies Heckers hjemmeside
under menuen ”Training & Knowledge”.

En hurtig oversigt over de otte MyTraining
træningsmoduler:

Undergrund forbehandling
Klargøring og lakering af 
plastikdele
Funktionelle materialer
Produkter og teknologier

••
••

Farvetoner og farveværktøjer
Lakprocesser
Hvordan man undgår fejl under 
påføring
Sikkerhed på arbejdspladsen

••

•
•
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"For at kunne vurdere værkstedets 
markedsposition objektivt må ejerne
kende deres timepriser," siger Herbert
Prigge fra management consultancy bpr
Mittelstandsberatung GmbH, som ligger
i Dortmund i Tyskland.

Fastlæg din egen 
timepris

Jo flere data, der er til rådighed til 
beregning af timeprisen, jo mere præcist
bliver resultatet. "Det er vigtigt at få styr
på de produktive arbejdstimer. Hvis dette
ikke gøres separat, er det kun muligt at
basere kalkulationen på standardsatser,”
forklarer Prigge.

Når man skal kalkulere timeprisen, 
lægger man de samlede omkostninger
sammen med det kalkulerede overskud.
Materialeomkostninger skal ikke inklu-
deres i den beregnede timepris, fordi
disse jo videresendes til kunderne og
derfor ikke er en del af timeprisstrukturen.
Summen af de totale omkostninger og
det kalkulerede overskud divideres 
derefter med det samlede antal produktive
medarbejdere gange antallet af arbejds-
dage, arbejdstimer samt personalets 
kapacitet. 

Dette giver følgende formel:

Præcise 
estimater

Hvis du kender din timepris, ved du også, om dit 
værksted kører omkostningseffektivt. Men hvordan
beregner man den? Og hvilke faktorer påvirker den?

Eksempel på beregning
og indsamling af 
nødvendige data

Samlede omkostninger:  €500.000
(uden materialer)
Kalkuleret overskud: €100.000
Produktive 
medarbejdere: 7
Arbejdsdage: 222
Arbejdstimer: 8
Personalets kapacitet: 0,9

Kapaciteten er forholdet mellem de solgte
timer og de timer, som de produktive 
medarbejdere er til stede på jobbet.
I dette eksempel betyder det, at 90 % af
arbejdstimerne kunne faktureres. Dette
matcher ikke gennemsnittet, som ligger
på omkring 70 %.

Dataene for produktive medarbejdere,
arbejdsdage og arbejdstimer i ovennævnte
eksempel svarer til den produktive 
åbningstid. Hvis man har et centraliseret
tidsregistreringssystem, kan man hurtigt
finde denne information. De solgte timer
skal ligeledes tages fra tidsregistrerings-
systemet for at fastsætte arbejds-
mængden.

Ud fra disse anslåede værdier arbejder
dette værksted økonomisk ved en 
timepris på  €53,62 (~ ca. DKK 399).

   €500.000 + €100.000 
  7 x 222 x 8 x 0,9
  = 53,62 Euro

Formlen kan anvendes i
mange lande

Denne generelle formel til kalkulation af
timeprisen gælder i Tyskland, Østrig og
Schweiz. Imidlertid kan afvigelser 
forekomme, specielt i engelsktalende
lande, hvor produktive medarbejdere ofte
regnes som variable omkostninger. 
Virksomhedsejere bør derfor kontakte 
en ledelseskonsulent i deres respektive 

hjemland, såfremt de harspørgsmål 
   vedrørende kalkulation af 
   timeprisen.

Herbert Prigge 
bpr Mittelstandsberatung GmbH

Samlede omkostninger 
+ Kalkuleret overskud 
Ansatte 
x Arbejdsdage
x Arbejdstimer
x Personalets kapacitet

Timepris =

Resultatet viser den timepris, som værkstedet skal have for at køre omkostningseffektivt.
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Skadeforhandling og prisbinding bliver
mere og mere almindeligt, også indenfor
den internationale lakreparationsindustri.
Dette betyder, at værkstedernes økono-
miske bæredygtighed afhænger af at få
timepriserne på plads. For at kunne 

positionere værkstedet strategisk på
markedet er det også afgørende at
kende det kundeunderlag, som udgør
virksomhedens indkomstgrundlag. 

"Dette betyder ikke, at værkstedet kun
kan tjene penge, hvis det får en masse
opgaver fra en stor kunde," siger Herbert
Prigge fra management consultancy bpr
Mittelstandsberatung GmbH i Dortmund
i Tyskland. Han forklarer, at "selv 
værksteder med fulde ordrebøger kan
opleve tab, hvis de fx har fejlkalkuleret 
individuelle opgaver."

Det er klart, at timeprisen for en kunde
med stor volumen kan være lavere, end
for en anden kunde, men tillægsydelser,
som fx lejebiler, kan faktureres af 
værkstedet. "Derfor kan sådanne kunder
være mere økonomisk fordelagtige end
andre, hvis timepris er højere, men som
ikke betaler for de ekstra ydelser," 
fortæller han.

Kundeanalyser giver
klarhed

Ved kalkulation af avance gælder den
samme regel for både storkunder og 
private kunder: For hvert enkelt job skal
alle omkostninger fratrækkes omsætnin-
gen. Dette gælder for såvel prisen på 
reservedele, som for det tidsforbrug, der
er medgået til reparationsarbejdet. "For
at kunne analysere de forskellige områder
korrekt må værkstederne registrere
hvert job omhyggeligt i deres system.
Kun nøjagtige tal gør det muligt at
fastslå, om værkstedet er omkostnings-
rentabelt," siger Prigge.

Er arbejdet besværet værd?
At opretholde en økonomisk sund virksomhed er en 
ting – at drive den strategisk er noget helt andet.

I sidste ende vil analyser vise, om værk-
stedsejerne bør justere timeprisen for en
given kunde, eller om de endda skal 
genforhandle prisen med en storkunde. 

Man styrker sin 
virksomhed ved at 
efterkalkulere

"Værksteder bør foretage mindst én 
efterkalkulation efter hvert job," lyder 
anbefalingen fra Prigge. "Denne proce-
dure giver sikkerhed for, om den aftalte 
timepris er rentabel, eller om den kan 
forventes at føre til tab på længere sigt."
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Korrosions-
beskyttelse til
små blankt
slebne steder
Ny, hurtigttørrende
1K Spot Primer
4074 i spraydåse.

Priomat® 1K Spot Primer 4074 er egnet til
grunding af små blankt slebne områder
indtil blankt metal, for eksempel på hjørner
og kanter. Den kan bruges lige inden 
basislakken påføres. Denne 1K primer kan
også overlakeres hurtigt og har en god
dæklakstand.

Kan overlakeres efter 
10 til 15 minutter

“Selv i 1,5 sprøjtegang yder et tyndt lag
Priomat® 1K Spot Primer 4074 god korro-
sionsbeskyttelse og kan overlakeres med
de vandfortyndbare basislaksystemer  
Permahyd® Hi-TEC Basislak 480 og 
Permahyd® Basislak 280/285 efter 10 til 15
minutters lufttørring,” understreger Evgeny
Khmelev, Spies Hecker International 
Training Manager for Europa, Mellemøsten
og Afrika. 

Sprøjteklar samt 
tidsbesparende 
forarbejdning

Den praktiske spraydåse gør det nemmere
for autolakereren at påføre spotprimeren i
den daglige arbejdsrutine, da 1K produktet
er sprøjteklart og tilmed holdbart i lang tid.
Endvidere reduceres reparationsprocessen,
da der ikke skal bruges tid på en 
omfattende rengøring af sprøjtepistol.

Selv ved lille lagtykkelse
yder Priomat® 1K Spot 

Primer 4074 god 
korrosionsbeskyttelse. 

Temaet for den traditionsrige Spies Hecker kalender i 
det kommende år er “Passion & Hobby“. Kalenderen 
præsenterer automobil mesterværker skabt af 
Spies Hecker kunder i otte europæiske lande. 

"De 12 månedsmotiver har vi udvalgt
blandt mere end 100 indsendelser fra
hele Europa – alle smukt istandsatte
klassiske biler, lakeret på et håndværks-
mæssigt meget højt niveau", siger Peter
Wingen fra Spies Hecker International
Marketing Communications begejstret. 

Det var yderst interessant for ham og
hans kollegaer også at gøre kalender-
temaet – Passion & Hobby – visuelt.
"Som supplement til bilerne og medar-
bejderne har vi sat små accessoires ind
i billederne, som henviser til en særlig
hobby, som ejeren af værkstedet har." 

Konstellationen i pladeværkstedet 
Kesseler i Briback, Tyskland, er klassisk
og speciel: "Souschefen er stor fan af
motorsport. Med en Facel Vega II fra
1962 præsenterer han en luksuriøs 
GT sportsbil, som i sin tid af den interna-
tionale fagpresse blev beskrevet som
den smukkeste franske efterkrigsbil, og
med 245 km i timen også den hurtigste
firesædede coupé i verden,” forklarer
Wingen.

En sjælden Porsche og
en traktor  

Også i kalenderen for 2017 findes der
meget blankt krom, blankpolerede fælge
og højblanke lakker: Lige fra den aktuelle
racerbil fra det tyske verdensmester
MERCEDES AMG PETRONAS Formel 1
team og en meget sjælden Porsche 718
RSK fra 1957, der nu er i Portugal, til en
Opel Kaptajn PL 2600 i Denmark.

Det nok mest usædvanlige fotomotiv
kommer fra et østrigsk værksted: En
knaldrød traktor af typen Steyr Model
280A, fremstillet in 1971.

Med andre billeder fra Tjekkiet, Italien og
Schweiz forener – Passion & Hobby 
autolakerere i hele Europa. 

Passion & Hobby
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Der blev bygget 25.000 stk. af denne
ambulancetype i det tidligere DDR. "Denne
ambulance er den eneste af sin slags,
der er blevet restaureret og ført tilbage til
sit tidligere udseende, så det var et helt
usædvanligt projekt for os. Vi var nødt til
at rekonstruere en masse små detaljer
fra gamle fotos og gamle optegnelser,”
udtaler værkstedets ejer, Stefan Hodel.

Værkstedet benyttede produkter fra
Spies Hecker til genopbygningen. Men
inden ambulancen kunne blive lakeret
med en speciel hvid lak, måtte Hodel og
hans team først fjerne fire lag gammel
maling fra chassisets trædele.

Præsentation på en 
nternational biludstilling

Det var et specielt øjeblik, da den istand-
satte motorblok blev sat tilbage i ambu-
lancen. Alt i alt tog restaureringsarbejdet
på IFA F8’eren mere end seks måneder.
Efter restaureringen blev der afholdt 
en ceremoni, hvor ambulancen blev
overdraget til det tyske Røde Kors’ 
historiske sammenslutning. Med sit nye,
fantastiske look fik vintage-ambulancen
mange beundrende blikke på IAA 
International Motor Show i Frankfurt 
i Tyskland fra 17. – 27. september 2015.

En ambulance 
skinner igen
Teamet fra SAS Steigra Pladeværksted og Autolakering 
i Sachsen-Anhalt i Tyskland har restaureret en IFA F8 
ambulance fra 1953. 
Efter 30 år i en lade blev ambulancen hentet frem i lyset 
og har netop undergået en omfattende restaurering.  

Ny kunststof-
spartel
Sikker opbygning, stærk 
vedhæftning, høj elasticitet: 
Den nye Raderal Kunstofspartel
2015 sort er særlig velegnet til
reparation af skader på kunstof
undergrunde – også uden brug
af ekstra primer.  

Raderal® Kunststofspartel 2015 sort er
specielt egnet til at udligne ujævnheder og
forberede undergrunden til lakering. 
"Tokomponent produktets høje elasticitet
gør, at spartlen kan tilpasse sig kunststof-
delenes bevægelser," udtaler Evgeny
Khmelev, som er Spies Hecker Inter-
national Training Manager for Europa, 
Mellemøsten og Afrika.
En anden fordel er, at Raderal® Kunststof-
spartel 2015 sort kan påføres direkte på de
kunststofdele, som skal repareres, dvs.
uden tilsætning af ekstra hærder. Desuden
kan den porefattige spartel nemt slibes.
Evgeny Khmelev har følgende kommentar
til anvendelsen af kunststofspartlen:
“Spartlens allerede stærke vedhæftning
kan yderligere forstærkes med brug af, fx
Priomat® Elastic Primer Lasur 3304, ved
forbehandling af kunststofdelen”.

Pålidelig tørring

Ved stuetemperatur tørrer spartlen på 
ca. 30 minutter. Fremskyndet tørring 
nedsætter tørretiden til 15 minutter. 

Raderal® Kunststofspartel sort leveres som
kit i en 1,4 kilos dåse med en passende
hærder i tube, som ligger i dåsens låg. 
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"Vi befinder os i overgangsfasen fra CRplus
til Phoenix," forklarer Ralf Szczepaniak,
autolakerer i Wittichenau, Tyskland. 
"I øjeblikket arbejder fem autolakerere
med Phoenix i vores karosseriværksted
og autolakereri. De har hurtigt lært at
bruge programmet på en effektiv måde i
deres daglige arbejde."

Aktuelle farverecepter er
hele tiden tilgængelige

Specialværkstedet har brugt Phoenix
siden starten af 2016. Den største fordel
for Ralf Szczepaniak og hans team er, 
at "alle opdateringer installeres auto-
matisk. Desuden er udvalget af farve-
recepter fremragende, fordi alle bilpro-
ducenters aktuelle farverecepter altid er
tilgængelige i farveskyen. Vores auto-
lakerere skal bare downloade og blande
dem."

Datasikkerhed i Phoenix
Color Cloud 

Tillige med farvesøgningsfunktionen
giver Phoenix karosseriværkstederne og
autolakererierne mulighed for at lagre og
arkivere egne data i Color Cloud. “Et af
argumenterne for, at vores værksted
valgte at bruge Phoenix, var, at kundens
egne data er sikre og ikke på nogen
måde bliver videregivet til tredjemand,”
siger Szczepaniak.

Aflastning for
autolakereren 

“Det digitale blanderum med Phoenix
software aflaster autolakereren. Lige fra

Stærkt forbundet
Phoenix bringer internettet ind i blanderummet og gør det muligt at forbinde 
flere værkstedslokaliteter og gemme egne farverecepter på en sikker måde. 
Men hvordan arbejder autolakereren med farve software i værkstedet?

Delta-Scan

Fordele med Phoenix i værkstedet
Netværksforbindelse i blanderummet 
(ColorDialog terminaler, vægte, Daisy Wheel blandesystem)

Netforbindelse til smartphone, tablets og stregkodelæsere til 
bestemmelse af farverecepter, blanding og bestilling  

De mest aktuelle farverecepter fra mange bilproducenter kan til
enhver tid findes i Phoenix Color Cloud 

Netforbindelse til flere værksteder

Backup af data

Opbygning af individuelle farverecept databaser i Phoenix 
Color Cloud med tilgang fra alle værkstedslokaliteter

farvesøgning til blanding og lagring af
data. Hertil kommer at reparationspro-
cesserne bliver mere effektive. Farve-
recepter kan hentes ned på smartphones
eller tablets, så snart bilen kommer ind til
reparation, og derefter blandes i blande-
rummet," udtaler Dietmar Wegener,
Spies Hecker Colour Management 
Specialist for Tyskland, Østrig og Schweiz. 

"'Et skridt ind I fremtiden" 

Szczepaniak er sikker: “Phoenix er endnu
et skridt ind i fremtiden for autolakereren." 

•
•
•
•
•
•
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Tæt partnerskab i mere
end 40 år 

I midten af 70-erne blev Carrozzeria Palma i Borgosatollo,
Brescia, Italiens allerførste Spies Hecker pladeværksted.
Virksomheden blev grundlagt i 1974 og har haft et tæt partnerskab med 
det Köln-baserede lakmærke lige siden, og af gode grunde.

"Faktisk var vi allerede Spies Hecker
kunde, da importøren, Ingros Color, 
begyndte at forhandle Spies Hecker
produkter," fortæller firmaets grundlæg-
ger Renzo Voltolini. "Vi er meget glade
for kvaliteten på både produkter og 
system, og også med støtten fra Spies
Hecker. Vi har aldrig haft grund til at
ændre på tingene," siger han. "Og da vi
flyttede til vort nuværende, topmoderne
domicil i starten af 2015, hjalp Spies 
Hecker og Ingros Color os med at give
vores værksted et helt nyt image."

To sønner med om bord

Voltolini driver stadig familiefirmaet den
dag i dag men nu sammen med sine 
to sønner. De har fordelt ansvarsområ-
derne mellem sig: Nicola tager sig af 
malerafdelingen, Mario er ansvarlig for
kontoret og andre områder. To øvrige 
ansatte fuldender team’et. Det tekniske

udstyr i malerafdelingen omfatter to 
klargøringsområder samt en Metron
sprøjtekabine. I tillæg hertil administrerer
og udfører værkstedet sin egen autoglas-
service. 

Stolthed over andelen 
af private kunder

Team’et er meget stolte over, at 80 % 
af kundeunderlaget udgøres af private
kunder. "Vi er kendt i hele regionen og
anses af vore kunder for at være et fast
holdepunkt. Af samme grund har vi 
faktisk ikke mærket den generelle 
nedgang på autolakmarkedet," udtaler
Voltolini.

Sofistikerede systemer
betyder fremragende 
effektivitet

Carrozzeria Palma samarbejder også
med en Mazda og en Hyundai forhandler
og bliver i stigende grad betroet opgaver
indenfor reparation af luksusbiler. "Den
fuldstændige reorganisation i 2015 med
hjælp fra vores lakpartner, inklusive 
moderniseringen af værkstedet har 
utvivlsomt været altafgørende for vores
succes," siger Voltolini. "Selvom vi ikke
har verdens største værksted, er vi 
særdeles produktive takket være Spies
Heckers effektive laksystemer, som 
gør os i stand til at færdiggøre 12-13 biler
om ugen."
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Karosseriværksteder og autolakererier kan
regne med en støt tilgang af småskade 
reparationer, lige fra speed repair lakering
til udretning af buler, reparation af bilruder
til lakering af indvendige dele. En under-
søgelse udført af den tyske testorganisa-
tion TÜV Nord viser, at kunder foretrækker
uafhængige værksteder til reparation 
af mindre lakskader eller til reparation 
af skader på fælge, udretning af buler 
og udbedring af haglskader. Et stort 
potentiale på dette område er også 
flådeejere og autohuse, som ofte 
videregiver reparationsopgaver af små
skader til uafhængige karosseriværk-
steder og autolakererier. 

Fordele for 
værkstederne

Udover et stigende antal opgaver betyder
reparationsopgaverne af små skader
meget mere for karosseriværkstederne
og autolakererierne. Det styrker kunde-
loyaliteten og er samtidig et effektivt
værktøj til at tiltrække nye kunder med.
Værkstederne skal stadig gøre kunderne
opmærksomme på fordelene. Reparati-

onsomkostningerne er lave, og reparatio-
nen af små skader bidrager i høj grad til at
fastholde bilens værdi. Ved leasingbiler
kan dette betyde lavere omkostninger, når
bilen returneres. Men også den korte 
reparationstid skal fremhæves i samtalen
med kunden. 

Systemløsninger og
værkstedsudstyr

Investeringsomkostningerne for værk-
stederne, som starter med reparationer af
små skader, er lave. Desuden kan værk-
stederne få støtte fra leverandører af udstyr
og lakleverandører til koordinering af 
løsninger til reparation af små skader.
Spies Hecker tilbyder specielle produkter
under navnet Speed Repair System på
dette område. Herunder bl.a. Priomat®

Wash Primer 4085, HS Performance 
Fylderen 5320 og Permasolid® HS Vario
Grundfylder 5340. Evgeny Khmelev, Spies
Hecker International Training Manager,
anbefaler også Permahyd® Hi-TEC Basis-
lak 480, Permasolid® HS Speed Klarlak
8800 og Permacron® Speed Blender 1036.

Endnu hurtigere med
Speed Repair

Til den ultrahurtige reparation af små 
skader tilbydes den nye Permasolid® 1K
UV Primer 9002. Den leveres sprøjteklar
og kan påføres på rengjorte og slebne 
undergrunde som stål, galvaniseret stål
eller fabrikslakeringer. Kan også bruges
på kunststofdele efter påføring af en 
hæftegrunder. 

"For at gøre arbejdet med reparation af
små skader effektivt, anbefales det, at 
autolakererne har følgende værksteds-
udstyr: Infrarøde tørrelamper, små 
excenterslibere, mini sprøjtepistoler og
små polereskiver" siger Evgeny Khmelev.
Denne type lakreparation er særlig egnet
til kofangere, hjulkapsler og pyntelister.
Endnu en fordel ved reparation af 
små skader er, at en enkelt multifunktions-
arbejdsplads er nok. Dette gør, at 
sprøjtekabinen er frigjort til større arbejds-
processer. 

Aktiv markedsføring 
betyder succes

Men der kræves målrettet markedsføring
for at opnå succes på smart repair 
området. Dette omfatter regelmæssig 
annoncering i den lokale presse, mailing til
eksisterende kunder og en aktiv dialog
med kunderne. "Vores smart repair 
forretning er en succes, fordi vi bruger aktiv
markedsføring", forklarer Daniel Schröder,
administrerende direktør hos IDENTICA
Schröder GmbH i Telgte, Tyskland.
"Specielt i detailhandlen er den personlige
kundekontakt af afgørende betydning." 

Speed Repair, ja! 
Men hvordan?  
Ridser, buler, skader på kunststoffer: Som en lukrativ ekstra indtægtskilde
forstærker reparation af små skader kundeloyaliteten og tiltrækker nye
kunder til værkstedet. 
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Den nye Speed Fylder med
banebrydende teknologi 

frem og tilbage af IR tørrelamper, 
hvorved arbejdsprocessen forbedres. 

Den nye fylder er ideel til brug sammen
med Permahyd® Hi-TEC Basislak 480 
og den særligt hurtige Permasolid® HS
Speed Klarlak 8800. Klarlakken kan også
lufttørres eller tørres ved lave kabine-
temperaturer på kun 40° C – sammen
udgør de et uovervindeligt team. 

"De første pladeværksteder og auto-
lakererier har allerede succes med 
Permasolid® HS Speed Fylder 5500 og 
er begejstrede over den utrolige tidsbe-
sparelse” siger Karsten Jürs fra Spies 
Hecker International Marketing Commu-
nications.

Den nye Permasolid® HS Speed Fylder 5500 slår alle 
tørrerekorder for fyldere. 

og korrosionsbestandigheden kan 
sammenlignes med en Wash-Primer"
forklarer Evgeny Khmelev i beskrivelsen
af processen. 

Sammen udgør de et 
uovervindeligt system

Permasolid® HS Speed 
Fylder 5500 er særlig 
interessant for værksteder,
som ønsker at gøre deres
procestid mere effektiv og
forhøje kapaciteten. Dette
betyder, at man ved at bruge
Permasolid® HS Speed 
Fylder 5500 kan spare IR
tørringen og dermed 
reducere omkostningerne til
energi. Endvidere sparer
man den kostbare flytning

"Baseret på den samme revolutione-
rende teknologi, som allerede bruges i
Permasolid® HS Speed Klarlak 8800, kan
den nye Permasolid® HS Speed Fylder
5500 slibes efter kun 20-40 minutter 
lufttørring,” udtaler Evgeny Khmelev,
Spies Hecker International Training 
Manager for Europa, Mellemøsten og
Afrika. Dermed slår den nye fylder alle
tørretider som hidtil har været gældende
som standard - hvilket er en ny dimen-
sion i lakereprocessen. 

Efter nemt blandeforhold 1:1 med den
nye Permasolid® HS Speed Fyldhærder
3550 kan blandingen nemt påføres i to 
til fire sprøjtegange. Takket være den 
nye teknologi opnås en meget glat 
overfladestruktur.

Perfekt match.

Permasolid® HS Speed Fylder 5500 
kan bruges bredt og på alle gængse 
undergrunde. Ved forarbejdning direkte
på metal skal reparationsstedet forbe-
handles med den nye Priomat® Reactive
Pretreatment Wipe 4000. Den innovative
forbehandlingsklud yder den nødvendige
korrosionsbeskyttelse før påføring af 
fylder. "Kluden skaber en særlig barriere,



An Axalta Coating Systems Brand

Spies Hecker – tættere på dig.

Vores team kommer 
først i mål

– med den nye, ultrahurtige HS Speed Fylder 5500.

Med den nye Permasolid® HS Speed Fylder 5500 og Priomat® Reactive Pretreatment 
Wipes 4000 på dit hold kommer du ikke kun først i mål: Med forarbejdning i en arbejdsgang
uden mellemafluftning og imponerende lufttørrende egenskaber. 
Der er tale om ‘Formel 1’ hastighed med mulighed for slibning efter kun 20-40 minutter. 
Den glatte overflade garanterer en perfekt lakstand efter overlakering med toplak. 


