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Új Spies Hecker szett a könnyű fényszóró-javításhoz  
A tompa, besárgult fényszórók megnövelhetik a balesetek bekövetkezésének kockázatát, és 
mindeddig csak egy megoldás létezett – a cseréjük. De most a Spies Hecker bemutat egy 
gazdaságos és időtakarékos megoldást, amely megfelel mind a műhelyek mind pedig az 
autótulajdonosok elvárásainak.  Az új Headlight Repair Kit (fényszóró-javító készlet) új életet ad a 
fényszórónak.  

 

A modern fényszórók lencséi általában már nem 

üvegből, hanem polikarbonátból készülnek, és sokféle 

hatásnak kell ellenállniuk: só és kőfelverődés csakúgy, 

mint az autómosókban használt vegyszerek károsító 

hatása; mindezek kedvezőtlen hatással vannak a 

lencse felületére, mialatt a napfény és az időjárás 

viszontagságai is megteszik a magukét a műanyag 

elöregítésével és besárgításával.  

 

 

 

Csiszolás és festés a lencsék makulátlan állapotának visszaállításához 
“Mostanáig, ha egy fényszóró megkopott vagy elöregedett, csak a csere volt az egyetlen lehetőség.” mondja 

Evgeny Khmelev, a vezető oktatója az Európa, Közel-Kelet és Afrika régióban. “Ha a fényszórók súlyosan 

megsérültek, repedtek, kilyukadtak, mély karcok vannak rajtuk, akkor a probléma megoldására még mindig 

nincs más mód. De a Spies Hecker Headlight Repair Kit mostantól gyakorlati kozmetikai megoldást nyújt a 

felületi sérülések javítására, amelyek sokkal gyakoribbak. ” 

Headlight Repair Kit 
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A fényszóró javítása az autón  
A szett nagyon egyszerű. Az első lépés a fényszóró tisztítása Spies Hecker Silicone Remover 7080-nal, 

majd jön a csiszolás a megadott fokozatokkal, durvától a nagyon finomig. A következő lépés a vízbázisú 

Permahyd 1K Headlight Primer 4018 felvitele, amely kifejezetten erre a felhasználásra lett kifejlesztve. 

Tejszerű réteget képez a lencsén, és 20°C-os szobahőmérsékleten kb. 40 perc alatt megszárad. Ezután a 

Permacron 2K Clear Coat 8018-at kell felvinni. Újra átlátszóvá varázsolja a fényszóró lencséjét, és 60°C-os 

tárgyhőmérsékleten félóra, szobahőmérsékleten 1 éjszaka alatt megszárad. Ami kifejezetten előnyös a 

műhelyek számára az az, hogy a fényszórót nem kell kibontani a karosszériából, a műhely egy jól szellőző 

helyén elvégezhető a javítás úgy, hogy a fényszóró az autón marad.   

 

Három összetevő, könnyen kezelhető szóróflakonokban  
Az összes termék időtakarékos Spies Hecker szóróflakonban van a professzionális felhasználáshoz, és egy 

praktikus táskában kerülnek leszállításra. A szett tartalma: 400ml Permahyd Silicone Remover 7080 spray, 

250ml Permahyd 1K Headlight Primer 4018 spray és 2x250ml Permacron 2K Clear Coat 8018. A szett 

tartalmaz egy részletes és könnyen követhető használati útmutatót is. A sprayk utánrendelhetők. 

 

Rendelési cikkszámok: 

20163  Spies Hecker Headlight Repair Kit 
1967 Permacron 2K Clear Coat 8018  250ML 

20165  Permahyd 1K Headlight Primer 4018  250ML 

20166  PERMAHYD SILICONE REMOVER 7080 400ML 

 

Kiegészítő ügyfélközpontú szolgáltatás  
“A Headlight Repair Kit egy könnyen használható megoldás, amelynek nagyon sok műhelyben fognak örülni, 

mivel olyan vonzó kiegészítő szolgáltatást tudnak nyújtani, amely kielégíti az ügyfeleik igényeit.” mondja 

Khmelev. “A fényszóró-javítás nem csak, hogy gazdaságosabb a komplett cserénél, de gyorsabb is, mivel 

nem kell várni az alkatrész beérkezésére.” 
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Figyelembe kell venni az országspecifikus szabályozásokat a fényszóró-javításra vonatkozóan. Az érdeklődő 

műhelyek további információkat kaphatnak a Spies Hecker Headlight Repair Kit-ről a kereskedelmi 

képviselőinktől vagy a www.spieshecker.com oldalon.   
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Üdvözlettel,  

 

Gaál Péter      Lanczki Miklós 

kereskedelmi igazgató      műszaki vezető 

gaalpeter@ardcolor.hu      miklos.lanczki@ardcolor.hu 

06-30-927-4802      06-70-370-5188 
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