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Lackman har under 2000-talet vuxit 

från några få anställda till 12 perso-

ner 2014. Utvecklingen för oss inom 

området Västra Götaland har varit 

mycket positiv under många år. De 

starka varumärken som vi marknads-

för som A-återförsäljare har varit och 

är de mest tongivande på mark-

naden. Vår absoluta ambition är att 

leverera hökvalitativa produkter inom 

segmenten sprutbar ytbehandling 

inklusive förabete och efterjustering. 

Lackman skall, som leverantör av 

kemikalier och utrustning, även till-

handahålla våra kunder med årliga 

utsläppsmängder och bistå med 

hjälp i kontakt med miljömyndigheter 

m.m. Lackman vill vara delaktig och 

drivande i arbetet teknisk utveckling 

runt lackeringsprocesser. Automäs-

san var ett startskott på 2014 som vi 

redan nu ser kommer att bli ett bra år 

för bileftermarknaden. Under 2014  

upplever vi även att många tillver-

kande industrier går för högtryck. 

Vårt engagemang på Volvo PV och 

Volvo bil är ständigt ökande dels i 

form av underhållstjänster men även 

i en ökande mängd artiklar. Vi hop-

pas att ni kommer att uppskatta det 

pånyttfödda Lackman ”nytt” där våra 

intentioner är att vända oss förhållandevis lokalt till alla våra 

kunder i Västra Götalandsregionen. Vi vill gärna ha era syn-

punkter på artiklar och tips om intressanta evenemang som 

vi kan skriva om. Vi kommer även att försöka att göra inslag 

om mässor och 

utställningar som 

våra kunder med-

verkar på.  

God läsning…. 

Lackman 

Lobelia Barker och Lackman 

den! Välkomna att lämna ert 

intresse till oss via mail med 

personuppgifter så att vi får 

möjlighet att återkomma till er 

med närmare uppgifter om 

tidpunkter, priser och kostna-

der m.m. 

Huven på bilden har vi 

skänkt till Volvotjänstebil 

Tuve, den hänger nu i Volvos 

foajé.  

Vi har genomfört flera projekt tillsammans med Lobelia Barker. Här 

vill vi visa några och 

även informera om att 

vi nu planerar att 

starta upp en efter-

längtad Airbrush-

workshops. Det är 

många som har frå-

gat om vi kan arran-

gera detta och vi kän-

ner nu att vi har möj-

lighet att genomföra 

Automässan 2014 
Fr.v: Marie, Johan, Görgen, Janne, Mathias, L-E, Patrick, Kristian, Thomas, Kevin.. 

Jimmy och Tobias är nya medarbetare sedan Juni och är inte med på bild. 

Lackman i förändring………….. 

Särskilt intressanta artiklar: 

 Lackman i förändring 

 Nyansering 

Nyanserat! 

 
 Ytbehandlingsgrossisten 

Lackman marknadsför 
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Var uppmärksam på kampanjgubben! Där han dyker upp finns kampanjpriser på kvalitetsprodukter  



Thinsulate vinner! 

sparar alla data så att ordern 

kan repeteras eller i det fall 

man kanske vill köpa extra 

eller byta ut detalj. Precisionen 

är så suverän så att vi faktiskt 

kan  skära distinkta hål på 25 

mm. Det blir snyggt och effek-

ten tillsammans med en 

stomdämpning är den bästa 

på marknaden enligt mätning-

ar som högtalartillverkaren 

Bose utfört. 

Thinsulate som ljuddäm-

pande material för båtar, 

husvagnar, fordon i allmän-

het samt för att värme– eller  

kylaisolera. För att göra det 

möjligt att isolera motorut-

rymme eller andra utrymmen 

på ett estetiskt snyggt sätt 

har vi nu möjlighet att vaku-

umskära materialet helt en-

ligt mall och önskemål. Vi 

-Vi kan inte hålla oss 

ifrån att visa hur vi nu 

kan förädla vårt 

ljudisoleringsmaterial 

Thinsulate!  
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Kulörpunkt där moderlikare från arkitekt / 
designer befinner sig. 

Godkänd tolerans inom grön cirkel vid 
inmätning av eftermarknadskulör, 
d.v.s. efterkonstruerad kulör i förhål-
lande till moderlikare. 

Nyanserat! 

Den gröna pilen visar 
den maximala toleran-
sen mot moderlikaren. 
Ögat accepterar däre-
mot en viss avvikelse 
om avvikelsen befinner 
sig i rätt kulörområde 
d.v.s. en röd kulör skall, 
i sin avvikelse, hellre 
uppfattas som rödare 
än befinna sig i ett an-
nat färgspektra.   

Tänk till... i kulörarbetet!  

Tänk på att….   
Det är lättare att arbeta 
sig ”in mot ” kulörcent-
rum än att korrigera sig 
tillbaka mot centrum.  
Avvakta med den svår-
aste nyansen till sist, 
då blir arbetet mot må-
let säkrare.    En 
spectrofotometer kan 
endast användas som 
en hänvisning i valet av 
kulör. Omgivningen, 
belysningen, applice-
ringsmetoder, skikt-
tjocklekar och, till sist, 

ögat utgör det slutliga 
avgörandet om färgfil-
men matchar eller inte.  
Att ”torrbryta” med ne-
utralprover är ett ut-
märkt sätt att ta sig vi-
dare i ett kulörarbete. 
Neutralprovet underlät-
tar upptäckten av nyan-
sen som saknas i fär-
gen.  Neutralprover är 
bra att skapa i en ny-
ansskala som passar i 
verksamheten, det spa-
rar tid och arbete.  Att 
bryta mot ett fast objekt 

kan vara försvårande. 
Ett karosseriklipp eller 
annan lös detalj är lät-
tare att hantera, vinkla 
och titta närmare på. 
Det är även lättare att 
hålla det egna färgpro-
vet mot lös detalj.  Våt-
färg förändras i ljushet 
när lösningsmedel av-
dunstar, färgen torkar/
härdar och/eller blir 
matt.  Avstå från att 
jämföra ett vått färgprov 
mot ett torrt. Tålamod 
är avgörande vid färg-

brytning.  Det är under-
lättande att gå runt i 
olika ljus, inne och ute, 
och ”prata” med färgen 
om vartåt den skall bry-
tas. Om ögonen får 
”vila” en stund, med 
jämna mellanrum under 
nyansering, så når man 
längre, fortare! 
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Bilproduktion globalt! 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 p  

Kina 7,2 10,4 13,8 14,6 15,6 17,7 19,2 8,5% 

Japan 4,9 4,5 4,8 4,1 5,2 5,2 5,1 -1,9% 

Korea 1,0 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 0,0% 

Indien 1,5 1,8 2,4 2,5 2,8 2,6 2,8 7,7% 

Övriga Asien 2,5 2,3 2,9 3,0 3,9 4,2 4,4 4,8% 

Totalt Asien 17,1 20,2 25,2 25,5 28,8 21,0 32,8 5,8 

Kanada  1,6 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 0,0% 

USA 13,2 10,4 11,6 12,8 14,5 15,6 16,5 5,8% 

Mexico 1,0 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 10% 

Totalt Nordamerika 15,8 12,7 14,0 15,3 17,2 18,3 19,3 5,5% 

Brasilien 2,7 3,0 3,3 3,4 3,6 3,7 3,6 -2,7% 

Argentina 0,6 0,5 0,7 0,9 0,8 0,8 0,7 -12,5% 

Övriga Sydamerika 1,2 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,5 7,1% 

Totalt Sydamerika 4,5 4,3 5,1 5,6 5,7 5,9 5,8 -1,7% 

Ryssland 2,9 1,5 1,9 2,7 2,9 2,8 2,7 -3,6% 

Turkiet 0,5 0,6 0,8 0,9 0,8 0,9 0,7 -22,2 

Rumänien 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0% 

Polen 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,0% 

Övriga Östeuropa 0,6 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,0% 

Totalt Östeuropa 4,7 3,0 3,6 4,5 4,5 4,7 4,4 -6,4% 

Frankrike 2,5 2,7 2,7 2,6 2,3 2,1 2,1 0,0% 

Tyskland 3,3 4,0 3,1 3,4 3,3 3,1 3,2 3,2% 

Italien 2,4 2,3 2,1 1,9 1,5 1,4 1,5 0,0% 

Spanien 1,3 1,1 1,1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,0% 

England 2,4 2,2 2,3 2,2 2,3 2,4 2,5 4,2% 

Övriga Västeuropa 3,4 2,7 3,2 3,3 3,0 2,8 2,9 3,6% 

Totalt Västeuropa 15,3 15,0 14,5 14,3 13,2 12,6 13,0 3,2% 

Totalt Europa 20,0 18,0 18,1 18,8 17,7 17,3 17,4 0,6% 

Övriga världen 4,6 4,3 4,9 6,1 6,3 6,4 6,6 3,1% 

Globalt 62,3 59,5 67,3 71,3 75,7 78,8 82,0 4,1% 

Källa: Morgan Stanley, ACEA och IHS        

BIL Sweden publicerar 10 april 

2014 en konjunkturbedömning 

för personbilar, lastbilar och 

bussar. 

Av rapporten framgår bland annat 

följande: 

• Det är uppåt på fordonsmark-

naden och BIL Sweden reviderade 

nyligen sin prognos för 2014 från 

275 000 till 290 000 nya personbi-

lar. Prognosen för lätta lastbilar 

uppjusterades från 40 000 till 

42 000 fordon. Under 2013 nyregi 

strerades 270 000 personbilar och 

37000 lätta lastbilar. 

 

• Fordonsindustrin är en av våra 

viktigaste näringar och svarade 

under 2013 för elva procent av den 

totala svenska varuexporten och 

för 13 procent av industriinveste-

ringarna. 

• Andelen miljöbilar av nybilsregi-

streringarna enligt den nya skärpta 

miljöbilsdefinitionen som trädde 

ikraft 2013 uppgick till ca 16 pro-

cent under det första kvartalet i år. 

Det är en uppgång jämfört med 

motsvarande period förra året då 

miljöbilsandelen var ca tio procent. 

• Antalet nyregistrerade supermiljö-

bilar dvs el- och laddhybrider upp-

gick jan-mars till 729 st, vilket är 24 

procent fler jämfört med jan-mars 

förra året. Supermiljöbilarnas andel 

av totalmarknaden hittills i år upp-

går till 1,1 procent. Dessutom nyre-

gistrerades 69 st eldrivna lätta last-

bilar jan-mars i år jämfört med 49 st 

samma period förra året. 

• Personbilsmarknaden inom EU 

minskade med 1,7 procent under 

2013, men ökade med 6,6 procent 

jan-febr i år. 

 

Källa: Bil Sweden 
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riod då behovet finns. 
 
Vid fast installation 
styr vi anläggningen 
att vara i drift en dag 
per vecka under lack-
eringsfasen. Om man 
upplever att rotorn 
”vandrar” kan vi alltså 
montera upp anlägg-
ningen och demontera 
när rotorn blivit ren-
gjord. Allt sker av oss 
och verkstaden kan 
fortsätta med sitt ar-
bete utan fördröjning. 

Bilutställning och öppet hus på Lackman 
Uddevalla blev en succé med plan om 2015 

Rengörning över tid av roterande värmeväxlare! 

Lackman ombesörjer 
automatisk rengöring 
på roterande växlare 
utan att påverka på-
gående produktion! 
 

För att inte störa pro-
duktionen har vi auto-
matisk styrd tryckluft-
utrustning för rengö-
ring av vidhäftande 
och klibbande förore-
ningar på rotorytan. 
 
Enheten monteras på 
värmeväxlaren och 
består av en släde 
med rengöringsmun-
stycke driven av en 
tryckluftscylinder. 
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Nyanserat! 

vårt öppet hus gick av sta-

peln, på fullt solsken.  Kön till 

Calles korv och hamburgare 

växte när besökare blev lite 

sugna efter rundvandring i 

vår lördagsöppna butik och 

röstning på snyggaste 

fordonet. Kent Wikmo 

med sitt band Tennes-

see Drifters gjorde ett 

härligt intryck med sin 

underbara stil.  

Förutom våra leverantö-

rer som deltog och vi-

sade produkter ur sina sorti-

ment fanns Lobelia Barker 

med och startade ytterligare 

ett gemensamt projekt till-

sammans med Lackman. Vi 

kommer att visa delar av 

arbetet på vår 

hemsida och på 

Facebook under 

2014. Öppet hus i 

Uddevalla blev 

bättre än väntat 

och vi har bestämt 

att detta skall ut-

vecklas till en år-

ligt återkommande bilutställ-

ning tillsammans med leve-

rantörer. Vi planerar nu att 

skapa liknande Öppet hus i 

Göteborg 

-Vilken tur vi och alla cirka 400 

besökare över dagen hade 

med vädrets makter!  Efter en 

veckas regn och fullt regn da-

gen efter så bjöd lördagen då 

”Roterande 

värmeväxlare som 

sätter igen har varit 

ett bekymmer! 

Sedan en tid 

tillbaka har 

Lackman en 

lösning” 

 
Enheten kan installe-
ras permanent, vilket 
självklart är att föredra 

men eftersom utrust-
ningen är en investe-
ring och heller inte be-
hövs kontinuerligt er-
bjuder vi möjligheten 
att hyra under en pe-

 
 
 
 
 
 
 
 
Foto före (nedre)-efter (övre)! 
Rengjord växlare under 2 
veckors tid under process. 
Växlaren var tidigare helt 
igensatt och boxen var omöj-
lig att ställa in på ett bra sätt. 
Alternativet hade varit ett 
rotorbyte. 
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Slipmaskin från Mirka 

DEROS650CV 150 mm är 

marknadens första elslip-

maskin med borstlös motor 

som inte kräver något ex-

ternt nätaggregat och som 

dessutom är lätt, kraftfull 

och pålitlig med en överläg-

sen prestanda jämfört med 

konventionella elektriska 

och pneumatiska slipma-

skiner. Prestandan kan 

jämföras med en konvent-

ionell 500 W-maskin, vilket 

säkerställer en konstant 

hastighet även under tung 

belastning. Den borstlösa 

motorn har en innovativ 

design med få slitdelar, 

vilket ger ett lågt under-

hållsbehov och en lång och 

pålitlig livslängd. Maskinen 

har dessutom en ”sluten” 

konstruktion, vilket hindrar 

damm från att tränga in i 

motorn och orsaka slitage 

och skador. Mirkas damm-

sugare 915 230V från som 

ingår i kampanjpaketet är 

hållbar och robust. Den är 

lämplig som portabelt dam-

mutsug där centralutsug 

saknas, vid tillfälliga arbets-

platser, målnings- och 

snickeriarbeten. Dammsu-

garen är även perfekt för 

handslipklossar med utsug, 

Miro 955/955-S, Decosan-

der och CEROS. Kan även 

användas för våtsugning. 

En fleecepåse medföljer i 

paketet.    

Vi fortsätter med kanonkampanjen Mirkas  
elektriska dammsugarpaket med slipmaskin! 

2014-1 
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Som ni ser är den 

godkänd som diff. 

Spärr, a
lltså som 

tätskikt. 

Tips från coachen! 

Fritidsbåten skall man vara rädd om. Denna epoxiprodukt är av-

sedd att användas av 

företag med kunskap 

om kemiska produkter 

som används i rörel-

sen.  

 

Den är mycket pris-

värd och kan brytas i 

de flesta kulörer. Som 

alla epoxiprodukter så 

kritar den av UV och 

skall därför överlacke-

ras med en polyure-

tan– eller akryllack för 

att uppnå bästa UV-

beständighet. 

 

I kombination med 

en (PU) 2K polyure-

tan topplack är Det 

här en riktigt bra  

produkt och dessu-

tom anpassad för 

mycket krävande 

miljöer med kemisk 

och mekanisk nöt-

ning! 

TEMACOAT RM 40 Tvåkomponent, hartsmodifierad epoxifärg 
PRODUKTEGEN-
SKAPER OCH 
ANVÄNDNINGS-
OMRÅDE 

 Resistent gentemot mekanisk och kemisk påfrestning samt lämplig för un-

dervattensytor. 

 Används som grundfärg eller täckfärg för stål-, aluminium-, zink– och beton-

gytor utsatta för mekanisk och/eller kemisk påfrestning både inom– och ut-
omhus, även för konstruktioner i vatten eller underjords. 

 Rekomenderas för byggnadsstommar, rörbroar, transportörer, fartygsskrov 

och andra stålkonstruktioner eller utrustning av stål. 

 Lämplig som diffusionsspärr för betongytor (ett utlåtande från Statens tek-

niska forskningscentral i Finland finns att tillgå). 

VOLYMTORRHALT 
VIKTTORRHALT 
DENSITET 

65 ± 2 volym-%. (ISO 3233) 
77 ± 2 volym-%.  
1,2-1,3 g/cm³, bruksblandning. 

BLANDNINGS 
FÖRHÅLLANDE 

Färgdel 
Härdare 

4 volymdelar 
1 volymdel 

161-serien 
0085600 

BRUKSTID 8 h efter sammanblandning (23°C) med 0085600 
4 h efter sammanblandning (23°C) med 0085605 OBS kan ge en viss missfärgning 

Skikttjocklekar och  
teoretisk sträck 
förmåga   

Filmtjocklek Teoretisk  
sträckförmåga  

 Våt Torr 

Applicerbar 125—195 µm 80-125 µm 8,1—5-2 m²/l 

Normal 155 µm 100 µm 6,5 m²/l 

TORKTIDER 100  µm +10°c +23°c +35°c 

Dammtorr 4 h / 2½ h* 2 h / 1½  h* 1 h / ¾ h* 

Klibbfri 14 h / 8 h* 7 h / 5 h* 4 H / 3 h* 

Övermålningsbar 10 h / 6 h* 4 h / 3 h* 2 h / 1½ h 

Övermålningsbar, för undervattensytor 36 h / 18 h’ 16 h / 12 h* 8 H / 6 h* 

Övermålningsbar, med polyuretanfärger 48 h / 24 h* 24 h / 16 h* 12 h / 8 h* 

 
*Med snabbhärdare 
(all torkning är bero-
ende av filmtjocklek, 
temperatur och 
luftens realtiva luft-
fuktighet 

Fler än 200 paket  

är nu sålda! 
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Eldriven excenterrote-
rande polermaskin från 
Rupes i det nya ”BIG 
FOOT” konceptet som 
innebär kortare arbetstid, 
energibesparing, lättare 
användning och större 
kontroll. En orbit på hela 
21 mm ger en mycket hög 
finish utan spår av holo-
gram. Designen av nos-
delen möjliggör en er-
gonomsikt riktig arbets-
ställning. Levereras i en 
väska med polerpads, 

polervätska och microfi-
berdukar. 
 

Tekniska-data: 
 
Stödrondell mm – 150  

Rrondell mm – 180 mm  

Orbit– 21 mm 

Varvtal v/min – 1700-4200 
Motoreffekt W – 500  

Vikt kg – 2,6  

Vibration m/sek2 – <2,5 
Ljudtrycksnivå dB(A) – 80  

Sida 6 

Sprutpistol WS400 Super-

nova Clear inklusive 600 

ml kopp från IWATA är 

designad av Pininfarina. 

Det är inte bara på den 

stilrena designen man 

märker att detta är en 

unik produkt. Prestandan 

Bigfoot  -  det nya sättet att polera! 

 

Iwata WS400 Supernova…..en fantastisk pistol! 

tar lackeringen till en helt 

ny nivå och har man en 

gång hållit i en WS400 

Supernova så vill man 

inte gärna släppa taget.  

Hantering av 
färgfilter m.m. 

från sprutboxar 

 

Det förekommer en glidning i 
tillämpningen av regelverket 
mellan Sveriges olika kom-
muner vilket användaren har 
ansvar att kontrollera.   

 

EU regelverk: 
Avfallskoden 15 02 an-
vänds och avser absor-
benter, filter material, 
torkdukar och skyddsklä-
der. 
Avfallskod 15 02 02 

Nyanserat! 

Exkl.m
oms 

(farligt avfall): absorben-
ter, filter material 
(inklusive oljefiltergene-
rellt), torkdukar, skydds-
kläder (kontaminerade 
med farliga substanser). 
Avfallskod 15 02 03 (icke 
farligt avfall): absorben-
ter, filtermaterial, torkdu-
kar och skyddskläder 
andra än de nämnda i 15 
02 02. 
Förutsättningen för att 
klassificera filter som ej 
farligt avfall 15 02 03 för-
utsätter att färgen i filter 
är torr vilket är normalfall 
vid användning av OEM 

eller eftermarknadspro-
dukter. När färgen har 
härdat / torkat är det 
möjligt att använda sig 
utan 15 02 03 oavsett 
om materialet innehåller 
farligt innehåll såsom 
blychromater m.m. då 
dessa efter härdning är 
bundna i den torkade 
färgen. 
Om färgen däremot inte 
är torr i filtren skall 15 02 
02 användas med hän-
syn till det blöta och fria 
innehållet i färgen.  
  

Vid hantering av filter 
m.m.: 
Heltäckande skyddsklä-
der, skyddshandskar, kol-
filtermask och skydds-
glasögon skall användas 
för att skydda huden mot 
exponering av frätande 
eller fettlösande ämnen. 
 
Vid deponi av kontamine-
rat material: 
Kontakta destruktionsfö-
retag för att säkerställa 
innehåll och korrekt de-
poni för restprodukt. 
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2K aktiverbar 

spray 

För alla som har behov 

av enkelheten med att 

använda sprayfärger så 

kan vi leverera mängder 

av kvaliteter och samt-

liga kulörer på en spray-

flaska. De är dessutom 

utrustade med mun-

stycken som ger en 

sprutbild likt en tryck-

luftsdriven handspruta. 

Vi har fyra olika sprut-

munstycken som fyller 

olika behov vid val av 

strålbredd. Med hjälp av 

en aktiverbar 2K-spray 

flaska kan kunden köpa 

in sprayflaskan ena må-

naden för att sedan akti-

vera härdaren nästa 

månad och då hålla en 

kvalitetsprodukt i han-

den. Produkten härdar 

och blir både UV-

beständig och beständig 

mot bensin och avfett-

ning. Dessutom når man 

en polerbarhet som man 

inte kan få med 

Eftersom vi kan bryta Raptor 

enligt RAL eller NCS skalan 

så finns nu möjligheten att 

spruta ett slitageskydd som 

verkligen fungerar både de-

signmässigt och funktionellt. 

Raptor blandas med en 2K 

härdare vilket gör att produk-

ten får en kemisk förnätning 

och härdning som maxime-

rar vidhäftning, UV-resistens 

och mekaniskt motstånd. 

Användningsområdena är 

många inom båt, bil, industri 

och arbetsfordon.    

Raptor…..ett 2K slitskydd...i den kulör 
du önskar för flak, slitageytor m.m. 

”vanliga” sprayer. För er 

som har behov av vat-

tenbaserade produkter 

så finns det möjlighet att 

för oss även fylla dessa 

produkter. Vi har fyllt 

sprayflaskor i mängder 

av år och för närvarande 

fylls cirka 7000 spray 

om året på Lackman 

Göteborg och Lackman 

Uddevalla. Det senaste 

tillskottet sprayfamiljen 

är tjärepoxy. Vi kan fylla 

Temacoat RM 40 oav-

sett kulör i spray tillsam-

mans med härdare vil-

ket gör att man kan 

skydda drev och båt-

bottnar m.m. mot den 

korrosion som annars 

uppstår. 

Spray med oändliga varianter... 
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Bildtext som beskriver bil-

den. 



Filmen läggs i ett tem-
pererat bad som får ett 
av två lager att mjukna. 
Därefter sprutas filmen 
med en aktivator som 
får motivet på filmen att 
återgå till vätskeform. 

Detaljen förs genom 
filmen, ner i karet och 
detta får motivet att 
fastna. 

Därefter klarlackas de-

taljen för att stå emot 
yttre åverkan och  även                       
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Hydrographics, även 
kallat vattentransfer är 
en typ av motivlacke-
ring. 

Skillnaden mot vanlig 
motivlackering är att 
motivet redan är tryckt 
på en plastfilm som 
endast är några tusen-
dels millimeter tjock.  

Vad är Hydrographics? 

Tvätt– och polerprodukter till tusen! 
ceringen. Då folier oftast 
är täta kan blåsor 
(lösningsmedelsinneslutni
ng) uppstå om folien appli-
ceras för tidigt  

 

Borttagning av dekaler/

folie 

Ta bort självhäftande folie 
med stor försiktighet så att 
lacken ej skadas. Följ foli-
etillverkarens eller leveran-
törens anvisningar. Värm 
upp folien med hjälp av en 
varmlufts pistol. Skär inte i 
lackytan om en kniv an-
vänds. Drag loss folien i 
en vinkel av 180 grader. 

 

Underhåll 

Tänk på att regelbunden 
skötsel och underhåll av 
lackytan är nödvändig för 
att färgytan skall se fin ut, 
med hög glans och finish 
för att hålla under många 
år. 

Alla lackerade ytor bör 
maskinpoleras minst en 
gång om året för att av-
lägsna föroreningar och 
oxider och därefter be-
handlas med wax eller 
waxpolish. 

Nyanserat! 

Autoglym 

3M 

Farecla 

Mirka 

Rupes 

Hagmans 

Autosol 
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 Att tvätta i direkt 

solsken. 

 Borst tvättar. 

 Starka kemikalier. 
Tvättvätskan skall 
ha ett pH-värde 
mellan 5 och 10,5. 
Ett högre eller lägre 
värde är stark frä-
tande. 

 

Högtryckstvätta inte lacke-
ringen inom 6 veckor efter 
applikation och torkning. 
Håll sedan ett mini-
avstånd av 40-50 cm mel-
lan jetmunstycke och lack-
ytan. Undvik om möjligt 
”turbomunstycke”. 

 

Dekaler/Folie 

Nylackerade bruksfordon 
dekoreras ofta med text 
och/eller dekor med själv-
häftande folie. Denna folie 
skall ofta tas bort efter en 
viss tid. Låt färgsystemet 
var ordentligt genomhärdat 
före applicering av folie. 
Detta tar cirka 10 dagar i 
20 °C. Denna tid kan för-
kortas till fem dagar ge-
nom att forcertorka vid 60°
C i 45 minuter efter appli-

Tvättning 

Ett bruksfordon tvättas ofta 
och regelbundet, och då 
ofta i en automatisk bil 
tvätt. För att undvika att 
lackeringen skall ta skada 
av ofta tvättning skall an-
vändning av aggressiva 
kemikalier undvikas. Detta 
är speciellt viktigt för ny-
lackerad yta som skall 
tvättas. En nylackerad yta 
är känslig för kemikalier 
tills den är ordentligt ge-
nomhärdad. För ett mo-
dernt 2- komponent sy-
stem tar detta ca 10 dagar 
i 20 °C.  

 

Använd 

Endast kallt vatten och ett 
milt tvättmedel vid tvätt-
ning, rätt blandning och 
utspädning av avfettnings- 
och tvättmedel enligt fabri-
kantens anvisningar. Skölj 
med rent vatten. Torka 
endast med en fuktig eller 
våt trasa, ej torr. Vänta 90 
dagar före polering eller 
vaxning. 

 

Undvik  

 Höga temperaturer. 
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slitage med en lack av 
industriklass. 

Custom Print trycker på 
de flesta material. 

Går det att lackera går 
det till 99% även att 
behandla med vatten-
transfer. 

 

Vanliga detaljer att 

behandla är: 

 Fälgar till Bil/MC/

Moped 

 Bilinteriör Lister 

mm. 

 Bilexteriör Lister/

Backspeglar Mo-
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torkåpor/Emblem 

 Tankar och skärmar 

MC/Moped 

 Jaktvapen/

Utrustning 

 Soft air guns 

 Båtinredning 

 Handkontroller TV-

Spel 
Gitarrer och div. instru-
ment 

Kostnadseffektiva 
Klarlacker 
 
I Hi-TEC Performance System ingår tre 
klarlacker. Önskar du snabb torkning 
och optimala resultat även under 
mindre optimala sprutboxförhållanden, 
är Permasolid® HS Optimum Plus 
Klarlack 8650 ett bra val. Den är idea-

lisk för både Speed Repairs och för 
individuella hellackeringar. Universell 
och flexibel applicering – klarlacken för 
dagligt bruk. Detta är tydliga fördelar 
med Permasolid® HS Klarlack 8055. 
Oavsett om det gäller en bilfront eller 
en hellackering så framgår dess all-
roundegenskaper med tillförlitlig appli-
cering och snabb torkning tydligt. Per-
masolid® HS Klarlack 8034 känneteck-
nas av att den är lätt att applicera och 
att den lämpar sig speciellt bra för lack-
ering av stora ytor, till exempel för hel-

lackeringar eller lackering av en hel 
fordonssida. Om högglans eller exklu-
sivitet efterfrågas är Permasolid® HS 
Klarlack 8034 den idealiska lösning-
en. 
Kunderna som använder det nya sy-
stemet är helt överens: samtliga tre 
klarlacker har bra utflytningsegen-
skaper, utmärkt glans och är lätta att 
polera. De kan appliceras i 1,5- eller 2
-skikt efter behov. Vid införande av 
systemet får du hjälp av våra tekniker 
hos dig och med en uppföljning med 
utbildning på SpiesHecker trä-
ningscenter kommer du känna dig 
helt trygg inför alla arbeten då appli-
ceringsteknik krävs. Grunderna i färg-
teknik och modern kulörhantering 
finns även det med i utbildningen så 
att verkstaden är perfekt rustad att 
möta framtiden. 
 

Lackerare som använder Hi-TEC Performance System har definitivt en 
fördel. Det är vad lackerare från olika länder intygar. 

Syftet med innovativa färgprodukter 
är att öka arbetsprocessens effektivi-
tet. Det anpassade Hi-TEC Perfor-
mance-systemet består av Perma-
solid® HS Performance Surfacer 
5320, Hi-TEC Baslack 480 och HS 
Klarlack 8034, 8055 och 8650. Detta 
system bidrar till att optimera arbetet i 
verkstaden. Med produkter som är 
perfekt anpassade till varandra redu-
ceras risken för lackeringsdefekter.  

 
Stabil grund  
 
Nya Permasolid® HS Performance 
Surfacer 5320 utgör en perfekt grund. 
Produkten är lätt att applicera och 
erbjuder en utmärkt vertikal stabilitet 

och enastående slipegen-
skaper.  
 
 

Professionell från un-
derlaget till topplacken  
 

 
Hi-TEC Performance-systemets posi-
tiva egenskaper uppskattas stort av 
allade verkstäder som använder sy-
stemet. Det krävs inga större anpass-
ningar vid införandet av det nya lack-
systemet i verkstaden. Hi-TEC är 
fantastiskt enkelt att applicera och är 
speciellt tillförlitligt vid intoning.  
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Standocryl VOC Xtra 
Clear – robust och 
pålitlig för perfekta 
resultat 
  
Det är inte utrymme för 
misstag inom lackering. 
Verkstäderna behöver 
en klarlack som är en-
kel att hantera, 
mångsidig att spruta 
och som ger en perfekt 
finish samtidigt som 
den eliminerar mindre 
ytdefekter under appli-
cering. Det är här som 
den nya Standocryl 
VOC Xtra Clear från 
Standox kommer in i 
bilden. Denna högkvali-
tativa nya VOC-klarlack 
för både del- och hel-
lackeringar appliceras i 
1 ½ eller 2 sprutvarv. 
Den är robust och pålit-
lig, med mycket hög 
glans och utflytning för 
en slät och jämn yta. 
  
Standocryl VOC Xtra 
Clear markerar det sen-
aste inom klarlackstek-
nologi, med egenskap-
er som hög resistens 
mot sjunkningar och 
mycket låg materialför-
brukning. Torktiden 
lämnar heller inget öv-
rigt att önska, det tar 25
-35 minuter vid en ob-
jekttemperatur på 60-
65°C och denna kan 
dessutom påskyndas. 
Oavsett om Standocryl 
VOC Xtra Clear an-
vänds för del- eller hel-
lackeringar ger den 
verkstaden effektiv ap-
plicering med bästa 
resultat. Den mixas 3:1 
med alla Standox VOC-
härdare och ställs in till 

lämplig sprutviskositet 
genom att tillsätta 5% 
Standocryl VOC 2K 
additiv. 
  
Standocryl VOC 2K 
Clear - den enkla, 
säkra och pålitliga 
vägen till briljanta re-
sultat 
  
Standocryl VOC 2K 
Clear från Standox är 
en allroundklarlack som 
appliceras i två sprut-
varv. Oavsett om det 
gäller en hellackering, 
en dellackering eller en 
MicroRepair, denna 2K-
lack fungerar utmärkt 
eftersom den är lämpad 
för alla typer av lacke-
ring. 
  
Standocryl VOC 2K 
Clear kan mixas 3:1 
med alla Standox VOC-
härdare och ställs in till 
lämplig sprutviskositet 
genom att tillsätta 5% 
Standocryl VOC 2K 
additiv. Detta förbättrar 
ytterligare egenskaper-
na hos den mångsidiga 
klarlacken som är enkel 
att applicera, har ut-
märkt flyt och en per-
fekt glans. Den är 
också lätt att polera och 
förblir stabil på vertikala 

ytor. Förstklassiga re-
sultat uppnås obero-
ende av arbets-
förhållandena i verksta-
den. Korta torktider på 
25-35 minuter (förutsatt 
en objekttemperatur på 
60-65°C och beroende 
på härdare och objek-
tets storlek) ger hög 
produktivitet, och lacke-
rarna får mer utrymme 
att hantera andra upp-
gifter. Standocryl VOC 
2K Clear är också resi-
stent mot slitage, ke-
misk exponering och 
mekanisk påverkan. 
 
  
Standox 2K Special 
Matt - den perfekta 
lösningen för matt 
finish 
  
Fler och fler biltillver-
kare väljer att ha ytskikt 
som är matt- eller si-
denlackerade, och för 
lackeringsverkstäderna 
kan det vara problema-
tiskt att reparera dessa. 
Standox har lösningen 
och det är ett matt addi-
tiv som ger snabba och 
effektiva resultat. 
  
Standox 2K Special 
Matt gör det möjligt att 
få en nivå på matt finish 

långt utöver alla av bil-
tillverkarna specifice-
rade standards. Lacke-
rarna tillsätter helt en-
kelt den mängd additiv 
som behövs till 
Standocryl 2K HS Clear 
för att få rätt matt nivå. 
Klarlacken blandas se-
dan med härdare och 
förtunning och är klar 
att spruta. Det behöver 
egentligen inte sägas, 
men att tillsätta 
Standox 2K Special 
Matt påverkar inte den 
fysiska eller kemiska 
prestandan hos klar-
lacken som fortsatt mö-
ter alla relevanta krav. 
 
Den matterade klar-
lacken appliceras på 
den färgade baslacken 
i två sprutvarv. Efter 40
-45 minuters torktid vid 
en objekttemperatur på 
60-65°C, är resultatet 
jämnt matt och perfekt. 
Med en del tekniska 
förberedelser och sup-
port från Standox kan 
verkstäderna erbjuda 
hela omlackeringar. 
Detta kan ge upphov till 
nya affärsmöjligheter 
eftersom denna siden-
look är särskilt eftersökt 
av de som gillar exklu-
siva fordon. 
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VOC Clears Matt 20% Satin 40 Half 60 Gloss 80 VOC Hardener HS Hardener 

Standocryl VOC Xtra Clear 
Standox Special Matt 

290g 
+710g 

360g 
+640g 

430g 
+570g 

560g 
+440g 

4:1 with Standox 
VOC Hardeners 
+5% VOC 2K Additive 

----- 

Standocryl VOC Express Clear 
Standox Special Matt 

290g 
+710g 

350g 
+650g 

420g 
+580g 

590g 
+410g 

4:1 with Standox 
VOC Hardeners 
+10% VOC Thinners 

----- 

Standocryl VOC Premium 
Clear 
Standox Special Matt 

320g 
+680g 

400g 
+600g 

450g 
+550g 

490g 
+510g 

4:1 with Standox 
VOC Hardeners 
+15% VOC Thinners 

----- 

Standocryl VOC Premium 
Clear 
Standox Special Matt 

300g 
+700g 

390g 
+610g 

440g 
+560g 

490g 
+510g 

----- 2:1 with HS Hardeners 

Standocryl VOC HS Clear 
Standox Special Matt 

320g 
+680g 

410g 
+590g 

460g 
+540g 

480g 
+520g 

4:1 with Standox 
VOC Hardeners 
+15% VOC Thinners 

----- 

Standocryl VOC HS Clear 
Standox Special Matt 

270g 
+730g 

360g 
+640g 

410g 
+590g 

440g 
+560g 

----- 2:1 with HS Hardeners 

Standocryl VOC 2K Clear 
Standox Special Matt 

280g 
+720g 

340g 
+660g 

410g 
+590g 

470g 
+530g 

4:1 with Standox 
VOC Hardeners 
+5% S-cryl VOC 2K Additive 

----- 

Standocryl VOC Easy Clear 
Standox Special Matt 

270g 
+730g 

330g 
+670g 

380g 
+620g 

480g 
+520g 

3:1 with VOC Easy Hardener ----- 

High Definition Wax från Autoglym innehåller en perfekt kombination av kar-
naubavax, hydrokristallin vax och oljor. Ger bilen en strålande finish med mycket lång 
hållbarhet. Levereras i exklusiv förpackning som även innehåller två svampar för 
mycket enkel användning och en speciell mikrofiberduk för att torka av ytan till slut.  
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Vi har mängder av materi-

al som kan vara till stor 

hjälp för er i er verksam-

het.  

 

Kontakta oss så får ni reda 

på hur .De underlättar ert 

miljösamarbete och 

kvalitetssamarbete med 

kommuner samt säkerstäl-

ler kvaliteten på de arbeten 

som utförs vid ytbehandling. 

De underlättar även arbetet 

runt den interna arbetsmiljön. 

Vår webbshop fylls ständigt på med nya produkter för er! 

Lackman Göteborg 

Backa Bergö gata 15 

422 46 HISINGS BACKA 

Telefon: 031-521080 

Fax: 031-521081 

info@lackman.se 

Lackman Uddevalla 

Gräskärrsvägen 4 

451 55  UDDEVALLA  

Telefon: 052213060 

Fax: 0522-15565 

info@lackman.se 

Alla nämnda priser är exklusive moms och gäller 2014 med reservation för lagertillgänglighet  

Filltec spackel har blivit en fullständig 
succé. För er som inte ännu har pro-
vat produkterna fortsätter vi att netto-
prissätta de olika spackelkvaliteterna 

Aktuella kampanjprodukter 2014! 
Vårt breda sortiment av filter-
media i syntet eller glasfiber 
finns i filterklasserna G2 till 
F7. Samtliga varianter är upp-
byggda med en progressiv 
struktur vilket medför att filter-
mattans täthet ökar i luftrikt-
ningen. Detta ger optimerad 
stofthållning, ökad livslängd 
samt god driftsekonomi. Kon-
takta oss så att vi kan ge er 
vårt kampanjpris som, förutom 
ett bra pris, innebär tillskär-
ning utan kostnad! 


