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Sajtóközlemény 2017. június 29. 

A Standox Headlight Repair Kit (fényszóró-javító készlet) lerakja egy új üzletág bevezetésének 

alapjait a műhelyek számára.  

Nem csak a fényezés, de a fényszórók is folyamatosan ki vannak téve az időjárás viszontagságainak és 

egyéb külső hatásoknak, mint például a kőfelverődés, vagy akár az autómosók. Ezek előbb vagy utóbb 

különböző fokú sérülésekhez vezethetnek. A Standox Headlight Repair Kit segítségével a műhelyek 

minimális erőfeszítéssel, mégis professzionális módon javíthatják a fényszórón keletkezett felületi 

sérüléseket, illetve a fényszóró besárgulást – amely új bevételi forrásokat eredményezhet.   

A Headlight Repair Kit lehetőséget nyújt a műhelyek számára, 

hogy a fényszórólencse kisebb sérüléseit, kopását 

professzionális módon, kiváló minőségben, prémium kategóriájú, 

spray kiszerelésű anyagokkal javíthassák meg. Amennyiben a 

polikarbonát fényszóró deformálódott, megrepedt vagy betört, 

abban az esetben a fényszórót cserélni kell. A szett tartalmazza 

a használati útmutatót, 400ml Standox Cleaner-t, 250ml 

Standox 1K Headlight Primer U3040-et és 2x250ml Standox 2K 

Crystal Clear K9035-öt, mindet spray kiszerelésben. Ezek a 

termékek minden polikarbonát fényszóróhoz használhatók.  

A sprayk külön-külön utánrendelhetők, a cikkszámok a következők: 

99341   Standox Headlight Repair Kit 

99342   Standox 2K Crystal Clear K9035 250ML 

99343   Standox 1K Headlight Primer U3040  250ML 

99344   Standox Cleaner 400ML 
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A javítás maga néhány egyszerű lépésben elvégezhető a műhelyben, a fényezőkabinon kívül, egy arra alkalmas 

kijelölt területen, a fényszóró autóról való eltávolítása nélkül. A Standox javaslata a fényszóró lencséjének előkezelése 

Standox cleaner-rel, amely egy vízbázisú szilikonmentesítő, melyet a többlépcsős csiszolási folyamat követ, 

fokozatosan egyre finomabb csiszolópapír alkalmazásával (P180 - P3000). A következő lépés a speciális fejlesztésű 

Standox 1K Headlight Primer U3040 felvitele 1 szórásmenetben. Ezután a fényszórót kb. 40 percig kell szárítani 

20ºC-on. A vízbázisú primer védi a polikarbonátot, és biztosítja a Standox 2K Crystal Clear K9035 biztonságos 

tapadását. 

A védelmet biztosító 2K színtelen lakkot, amely sokkal robusztusabb és tartósabb, mint a hagyományos 1K termékek, 

egy munkamenetben kell felvinni, köztes kiszellőztetés nélkül. A végső szárítás elvégezhető szobahőmérsékleten egy 

éjszakán át, vagy kabinban is. A javítás befejezéséhez a fényszóró megpolírozható bármilyen, kereskedelemben 

megvásárolható polírozóanyaggal.   

"A műhelyek valós hozzáadott értéket kínálhatnak a partnereiknek, emellett új bevételi forrásokhoz juthatnak a 

professzionális fényszóró-javítással." mondja Harald Klöckner, a Standox vezető oktatója az Európa, Közel-Kelet és 

Afrika régióban. "A speciális Standox javító szettek intelligens megoldásokat kínálnak a műhelyek számára. 

Használatukkal a professzionális javítófényezők sikeresen kivitelezhetik a fényszórójavítást, a fényszóró lebontása és a 

fényezőkabin használata nélkül. Ez a kiegészítő szolgáltatás vonzó alternatívát jelent a fényszóró cseréje helyett és 

növelheti a vevők hűségét.” 

Figyelembe kell venni az országspecifikus szabályozásokat a fényszóró-javításra vonatkozóan. Az érdeklődő 

műhelyek további információkat kaphatnak a Standox Headlight Repair Kit-ről a kereskedelmi képviselőinktől.   

2017. június 29.  
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kereskedelmi igazgató      műszaki vezető 
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