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v posledních letech se velmi rychle mění svět 
průmyslu a nejvíce ten automobilový. Co nám 
dříve připadalo jako vzdálená budoucnost, je 
v dnešní době ve výrobách samozřejmostí. 
Důležité pojmy, které se skloňují ve všech 
pádech, jsou digitalizace, internet, robotika, 
automatizace, autonomní řízení a smart řešení.

Pryč je doba, kdy se automobily vyráběly ve 
„špinavých temných halách“ a byla to opravdu 
velká dřina, jak po fyzické, tak i psychické stránce. 
Realita dnešních dnů je místy až čistě sterilní 
pracoviště, plné moderní techniky, počítačů, 
robotů a různých řídicích systémů. V některých 
továrnách máte pocit, že se díváte, jak vznikají 
umělecká díla budoucnosti. Tato skutečnost se 
dotýká v nemalém měřítku i našeho odvětví 
a našich obchodních partnerů. V letošním 
prvním vydání se tedy podíváme na využití 
nových technologií v praxi. 

Nastává nová éra vyhledávání barev a s tím 
i trend dnešní doby – digitalizace, internet 
a vzájemné propojení váhy, tabletu a tiskárny. 
To je trend jakým se naše � rma společně 
s vývojovým oddělením � rmy Spies Hecker ubírá. 
Samotnou kapitolou o sobě je již z předchozích 
číslech zmiňovaný Spectrofotometr. Jeho využití 
v praxi, proč je lepší a jak používat naleznete 
uvnitř magazínu. 

V oblasti průmyslu Vám představíme inovativní 
ochranu anti – gra�  ti. Její jedinečné vlastnosti, 
které jsou umocněny výsledkem provedeného 
testu v praxi, kdy jsme nechali tramvaj ošetřenou 
tímto anti-gra�  ti nátěrem podrobit „zátěžovou 
zkouškou“ v podobě znečištění gra�  ti malbou a 
sledovali výsledek a vlastnosti tohoto produktu. 
Více se dočtete v článku uvnitř magazínu.

V návaznosti na vývoj trhu v automobilovém 
průmyslu a požadavků našich zákazníků se 
v tomto čísle zaměříme na karosářské opravy, 
na které se v poslední době po letech „mlčení“ 

klade důraz. Na tuto tématiku navážeme i naším 
vzdělávacím a prezentačním střediskem a jeho 
multifunkčností právě v této oblasti. 

Nebude nouze ani o nové produktové novinky 
jako například vrchní průhledný lak Permasolid 
HS Race 8700 nebo představení unikátního 
overalu na lakování v limitované edici Formule 1. 
Důkazem špičkové kvality produktů Spies Hecker 
je článek o lakování historických vozů, které 
vyžadují tu nejlepší péči pro dobře odvedenou 
práci při renovaci. Budeme mít tu čest vyzkoušet 
v praxi v rámci projektu kompletní renovace 
vozu Porsche 911 Targa z roku 1976, o kterém se 
dočtete více v článku uvnitř. 

Jelikož si velice ceníme a jsme hrdí na úspěchy 
našich zákazníků a partnerských škol na 
lakařských i dalších soutěžích i v tomto vydání 
Vám představíme několik významných úspěchů. 
Ať již krásné druhé místo lakýrníka v celosvětové 
soutěži Top Seat People 2018, jehož nominovala 
společnost Interaction nebo neméně významná 
celosvětová soutěž Škoda Service Challenge, na 
které se spolupodílel tým společnosti Interaction. 
Za zmínku stojí ji soutěž Autolakýrník junior 
a prozradíme Vám i mistrovský kousek z České 
republiky, který bude mít oprávněné místo 
v limitované edici kalendáře Master Pieces 2019. 

S vidinou blížících se prázdnin bych Vám chtěl 
popřát krásné prožití letních měsíců a těším se 
na naše další shledání.
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Vážení čtenáři, 



I v letošním roce se na jedno místo sjeli 
mistři ze světové dealerské sítě ŠKODA, 
a to u příležitosti 8. mezinárodního finále 
ŠKODA Challenge, která po loňském 
finále v Budapešti zamířila tentokrát do 
malebného přímořského městečka Sitges, 
ležícího v autonomním společenství 
Katalánsko nedaleko španělské Barcelony. 
177 soutěžících ze 33 zemí světa tak 
opět mělo možnost poměřit své síly 
mezi nejlepšími z nejlepších. 22 výherců, 
v letošním roce nově doplněných 
o kategorii Nejlepší manažer prodeje. 
Již tradičně se na celém projektu podílel 
tým společnosti INTERACTION v podobě 
přípravy, organizace a hodnocení 
v kategorii autolakýrník. 

Kromě teoretických a praktických 
zkoušek byl pro účastníky připraven 
také zážitkový program v prostorách 
španělské vývojářské společnosti IDIADA, 
specializující se na komplexní nabídku 
designových, testovacích, inženýrských 
a homologačních služeb pro automobilový 
průmysl po celém světě. Mohli si zde 
vyzkoušet jízdní vlastnosti vozu KAROQ na 
různých površích, v terénních podmínkách 
nebo při jízdě do kopce.

Lakýrníci soutěžili v celkem šesti 
disciplínách. Simulace lakování na 
trenažeru Virtual Painter, Rozpoznávání 
vad laku, Odstranění vad laku broušením 
a leštěním, Určování ochranných 
pomůcek a Dvou koloristických testů (test 
barvocitu).

„Doufám, že jste si letošní ŠKODA 
Challenge užili. Řešením náročných úkolů 
jste prokázali velkou odvahu, vytrvalost 
a schopnost jít za hranici svých možností. 
Váš závazek a vášeň k hodnotám značky 
ŠKODA dělá tuto soutěž tím, čím je 
– jedinečnou a nezapomenutelnou,“ 

poděkovala na závěr Dana Plath, vedoucí 
Business Development After Sales všem 
soutěžícím a uvedla, že už nyní se těší na 
příští, již 9. ročník. 

Vítězové ŠKODA Challenge 2018 
• Servisní poradce: 

Zdeněk Pazderka, Česká republika
• Servisní technik: Tamás Kö, Maďarsko
• Diagnostický technik: 

Jaroslav Kaprálik, Slovensko
• Lakýrník: Maroš Mariňák, Slovensko
• Vedoucí skladu: 

Christian Manda, Rumunsko
• Zástupce importéra: 

Dimitar Dimitrov, Bulharsko
• Prodejce: Christian Manda, Rumunsko
• Manažer prodeje: 

Horváth Csaba, Maďarsko
• Nejlepší tým: Maďarsko

SEAT odměnil nejlepší pracovníky své 
globální prodejní a servisní sítě. Ve 
finále devatenáctého ročníku motivační 
soutěže Top SEAT People 2018, které se 
uskutečnilo v Barceloně, měla mezi 105 
účastníky z 26 zemí své želízko v ohni také 
Česká republika. Václav Fencl z CB Auto ČB, 
jehož nominovala do soutěže společnost 
INTERACTION, se umístil na krásném 
druhém místě v kategorii lakýrníků.

Finále mezinárodní soutěže Top SEAT 
People 2018 se uskutečnilo v Barceloně. 
Cenu pro nejlepší tým získali Španělé 
(tým LEON) a ceny pro absolutní vítěze si 
rozdělili Víctor Díaz ze Španělska (prodej) 
a Virginia del Carmen Hernándezová 
z Mexika (poprodejní služby). Na konci 
soutěžního víkendu, který zahrnoval 
nejen náročné teoretické a praktické testy, 
ale také bohatý doprovodný program 
včetně jízdního simulátoru SEAT CUP 

RACE, prohlídky Barcelony a galavečera 
v budově Utopia, byli vyhlášeni rovněž 
nejlepší tři soutěžící v deseti kategoriích 
podle profesní specializace.

Václav Fencl se umístil na druhém místě 
mezi lakýrníky za Oscarem Pompasem 
ze Španělska a Jérémym Sautronem 
z Francie. Českou výpravu do Barcelony 
doprovázel Lukáš Malátek, školitel 
servisních pracovníků ve společnosti 
Porsche Česká republika.
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MaFo 
2018

Autoopravář Junior 2018 
zná své vítěze

V letošním roce jsme opět zavítali na již 
tradiční marketingové fórum do Kolína nad 
Rýnem, kterého se zúčastnilo 115 účastníků 
z různých zemí světa. Během tří dnů na 
nás čekalo mnoho novinek a informací 
z branže. Trendem dnešní doby a blízké 
budoucnosti jsou nové technologie, proto 
i jedním z hlavních témat letošního fóra byl 
právě Spectrofotometr, jeho výhody oproti 
klasické koloristice a usnadnění procesů 
na lakovně prostřednictvím digitalizace 
a propojení s Internetem. Více o tomto 
tématu se dozvíte ještě v dalších článcích 
tohoto vydání.  Pár slov o naší společnosti 
Interaction s.r.o. prezentoval náš výkonný 
ředitel pan Martin Písařík. Těšíme se, co 
nám přinese další ročním MaFo 2019. 

I v letošním roce jsme se jako jeden z hlavních partnerů účastnili celostátního � nále 
soutěže Autoopravář Junior 2018. Nejtalentovanější mladí technici se na soutěžní 
� nále sešli již tradičně v Servisním tréninkovém centru ŠKODA AUTO v Kosmonosích. 
Žáci ze středních odborných škol a učilišť soutěžili od 26. do 28. března o titul 
nejlepšího automechanika, karosáře, autolakýrníka a autotronika a také o jedinečný 
závodní zážitek v závodním speciálu ŠKODA FABIA R5.

Již 24. ročník soutěže přilákal v průběhu 
roku dohromady víc než 4500 žáků. Do 
� nále jich však mohlo postoupit pouze 68. 
Konkurence byla obrovská a v Kosmonosích 
se tak sešli opravdu ti nejlepší z nejlepších, 
kteří museli prokázat jak své teoretické 
tak i praktické dovednosti. Mezi školáky, 
kteří dorazili z celé České republiky, se 
skvěle umístili také zástupci ze Středního 
odborného učiliště automobilky ŠKODA 
AUTO - Jiří Pletka se stal nejlepším mladým 
autolakýrníkem a Matěj Florian získal 
3. místo v kategorii Karosář. V kategorii 
Automechanik zvítězil Nicolas Kočí ze 
Středního odborného učiliště a Střední 
odborné školy ve Znojmě a Jan Sedláček 
z Integrované střední školy automobilní v 
Brně se stal vítězem kategorie Autotronik.

ŠKODA AUTO kromě nehomologovaných 
výukových vozů, funkčních modelů 
převodovek, motorů a mnoha dalších cen 
pro soutěžící připravila pro vítěze kategorií 
naprosto jedinečný zážitek – projížďku 
s Janem Kopeckým, závodním jezdcem 
týmu ŠKODA Motorsport, ve speciálu 
ŠKODA FABIA R5.Vyhlášení výsledků, které 
se odehrálo v zaplněném sále VISION 
Service Training Center, s sebou tak přineslo 
nejen sváteční atmosféru, ale také napětí 
a především obrovskou radost výherců.
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Buďte vždy první s novým a snadno 
použitelným vrchním průhledným lakem.

Unikátní overal na lakování v limitované edici

Společnost Interaction již brzy představí nový univerzální vrchní 
průhledný lak Permasolid® HS Race 8700, který se snadno nanáší, 
rychle schne a vytvrzuje. Díky rychleschnoucím vlastnostem snižuje 
čas potřebný k aplikaci i náklady na energii.

Permasolid® HS Race vrchní průhledný lak 8700 je spolehlivý, 
odolný vrchní průhledný lak, který lze použít na jakékoli opravy 
od drobných poškození až po celolak. Díky rychleschnoucím 
vlastnostem se tento vrchní průhledný lak dokáže přizpůsobit 
jakémukoli pracovnímu postupu. Pokud hledáte kvalitu a rychlost, 
nabízí krátkou dobu schnutí (15 minut při teplotě 60 °C). Nebo 
chcete-li šetřit energii, můžete kvůli úspoře energie sušit 30 minut 
při teplotě 40 °C.

Vynikající vlastnosti rozlivu a zářivý vzhled vrchního laku 
propůjčují dlouhotrvající vysoký lesk od okamžiku nanesení. 
Nová technologie znamená, že vozidla mohou být po rychlém 
vychlazení vyleštěna a znovu smontována. Výsledkem je rychlý 
proces a významná úspora času.

Společnost Interaction Vám představuje nový overal Spies Hecker 
na lakování kombinuje sportovní design kombinézy Formule 1 
s funkčností obleku na lakování.

Zvednutý límec s integrovanou, nastavitelnou kapucí, prodyšné 
otvory v podpaží a nastavitelný pás suchého zipu poskytnou 
profesionálním lakýrníkům optimální komfort.

Díky použitým materiálům je 
overal velmi lehký a nebrání 
tak svobodnému pohybu při 
výkonu lakýrnické práce. 

Moderní styl Formule 1 zajistí, 
aby se každý lakýrník stal 
šampionem.

V případě zájmu je možné objednat u našich obchodních zástupců. 

M A N AG E M E N T
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Vzdělávací a prezentační středisko 
Interaction a jeho multifunkčnost

…. zaměření nejen na lakovny, 
  ale i vzdělávání karosářů. 

Společnost Interaction disponuje v současné době 
dvěma školicími centry v Praze Libuši a v Nupakách. 
O prvním zmíněném Pražském školicím středisku toho bylo 
v minulosti již napsáno mnoho. V dnešním článku si budeme 
povídat především o nově vybudovaném Vzdělávacím 
a prezentačním středisku v Nupakách, které bylo slavnostně 
otevřeno v listopadu 2017.

Nové Vzdělávací a prezentační středisko v Nupakách bylo 
od samého začátku budováno tak, aby bylo multifunkční. 
Primárně je zaměřeno na vzdělávání karosářů v různých 
oblastech (dělení materiálů, svařovaní, opravy karoserií, 
technika PDR, lepení, tmelení, cínování, nýtování, 
přímé zasklívání oken, antikorozní ochrana aj.). Součástí 
vzdělávacího střediska je ovšem i „revoluční“ malá lakovací 
kabina Tetris, ve které, i díky dalšímu kompletnímu 
vybavení lakovny, je možné kompletně vzdělávat také 
v oboru lakování. Toto spojení je naprosto logické, protože 
i v běžné praxi je karosárna s lakovnou velmi úzce propojena. 
Pro účastníky vzdělávacích akcí je v novém středisku 
k dispozici kompletní zázemí v podobě toalet, pánských 
i dámských šaten, sprch, prostoru pro teoretickou výuku 
včetně obrovské LCD televize pro promítání prezentací 
a samozřejmě kompletní zázemí pro zajištění cateringu.

Všechny nabízené kurzy jsou přehledně zpracovány v tzv. 
Interaction akademii, ve které si potencionální zájemce 
o školení může vybrat z nepřeberného množství již předem 
připravených kurzů, případně je tým Interactionu schopen 

vytvořit školení přesně na míru dle přesných specifikací 
zájemce. Teoretická i praktická výuka probíhá přímo ve 
Vzdělávacím středisku, bez nutnosti přecházení, nebo 
přejíždění do jiných prostor. 

Nejčastěji probíhají technická školení, kterých se zúčastňují 
především, karosáři, přípraváři a lakýrníci. Netechnické 
vzdělávací akce se realizují také, především pro zástupce 
z řad mobilních techniků pojišťoven, servisních poradců, 
vedoucích servisů nebo samotných majitelů servisů. 
Právě pro poslední dvě zmiňované skupiny, tedy vedoucí 
a majitele servisů, jsou nejvíce vyhledávané školení 
zaměřené na správné sledování a vyhodnocování 
ekonomických ukazatelů výkonnosti (KPIs), nebo školení 
zaměřené na zvýšení efektivity provozu. 

Mimo jiné má společnost Interaction k dispozici vzdělávání 
formou E-learningu v podobě webové aplikace My Training. 
Tato aplikace obsahuje celkem osm výukových modulů 
s tím, že pokud chce účastník postoupit z jednoho modulu 
do modulu druhého, musí nejprve splnit závěrečný 
on-line test z probíraného učiva na min. 80 %. Zmíněných 
osm modulů pokrývá kompletní problematiku oprav laku 
od A do Z.  E-learningová aplikace je oblíbená především 
na školách s výukou učebního oboru Autolakýrník, kde 
se stala nedílnou součástí každodenní výuky. Aplikace je 
samozřejmě použitelná i pro zájemce (jednotlivce) z řad 
servisů nebo lakoven.
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Školení v letošní sezóně v plném proudu

Hned v prvních lednových dnech tohoto roku proběl první 
ostrý „zátěžový test“ v podobě školení zástupců společnosti 
Direct Care s.r.o. 

Celkem 22 účastníků společnosti Direct Care s.r.o. se zúčastnilo 
školení, které bylo zaměřené na úvod do technologií 
lakování. Hlavními tématy školení byly: základní přehled 
druhů lakování, přehled speciálních druhů lakování, opravy 
laku v menším rozsahu, tovární lakování, lakování plastů 
a barevné odchylky. Součástí školení byla také praktická část 
v podobě ukázky jednovrstvého a dvouvrstvého lakování.

V  měsících březen a duben odstartovali dva velké 
a dlouhodobé projekty  se značkami  KIA a Hyundai. 
V obou případech projekty zahrnují realizaci kompletních 

kvali� kačních cest karosářů a servisních poradců. servisních 
sítí KIA a Hyundai. Školení bylo zaměřeno na konstrukce 
automobilů, opravy karoserií a antikorozní ochranu. 
Účastníci si v rámci praktické části mohli vyzkoušet techniky 
opravy karoserie Spotem, PDR technikou, tavné pistole, nebo 
pomocí indukčního ohřevu. Součástí školení byl trénink 
cínování s klasickým cínem i jeho chemickou náhradou 
Wielander + Schill CBR 2109 a také ošetření opravovaného 
povrchu proti korozi s Spies Hecker epoxidovým 
základem 4017.

Zákazníci se mohou více informací dozvědět prostřednictvím  
webových stránek www.interaction.cz, prostřednictvím 
našich obchodních zástupců, nebo se dotázat pomocí 
emailové adresy skoleni@interaction.cz.
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Karosářské opravy 
A proč právě tedy vzdělávat karosáře? 

V současné době se výrobci vozidel 
zaměřují stále více na proces opravy 
karoserie po nehodě.  Tento proces  
následně pomocí importérů automobilů 
přenáší do jednotlivých provozoven 
- karosáren, které byly dlouhodobě 
opomíjené investováním do nových 
technologií.  To i přesto, že provedená 
oprava karoserie bez schváleného 
a doporučeného vybavení může mít 
fatální následky v případě opakované 
nehody. Většina výrobců a potažmo  
importérů automobilů požaduje po svých 
dealerech více či méně přísné standardy 
vybavení karosáren a 100% dodržování 
technologických postupů. Díky tomu 
se úroveň karosáren postupně zvyšuje.  
Investováním do nových technologií 
servisy zefektivňují proces opravy, kde 
časové normy a technologické postupy 
dané výrobcem vozidla nebylo možné se 
stávajícím vybavením splnit. Proto roste 
i zájem o vybavení karosáren a hledání cest 
jak opravu zrychlit a všem zjednodušit, což 
ve finále přináší větší průchody karosárnou 
a tedy i větší ziskovost. 

Moderní karoserie vozidel jsou vyráběny 
různých druhů ocelových plechů 
(u některých výrobců i kombinací různých 
materiálů jako plast, carbon, hliník atd.), 
kde nosné části jsou většinou tvořeny za 
tepla tvářeným plechem o velmi vysoké 

pevnosti. Tyto zásadní díly karoserie je 
zakázáno rovnat a svařovat při jejich 
poškození. Pokud k němu dojde, výrobce 
jako garantovanou opravu připouští 
pouze jeho celé vyměnění. S tím je 
spojený i mnohem větší rozsah opravy, 
a pokud k němu připočítáme i ceny 
nových technologií a výbav, kterými 
jsou nová vozidla prošpikovaná, často 
se stává, že vozidlo spadá do totální 
škody i při relativně na první pohled 
malém poškození. Doba, kdy se běžně 
v karosárnách měnily čtvrtky aut, jsou 
nenávratně pryč. Rovnací rámy jsou 
v dnešní době  využívány (v porovnání 
s dobou před 10 lety) opravdu minimálně. 

Vyplatí se investovat do každé technologie, 
která přinese úsporu času a tím i větší 
ziskovost. Nutnost investování do nového 
vybavení souvisí i s nutností dodržení 
technologického postupu opravy. 
V této souvislosti jsou požadavky na nové 
vybavení naprosto zásadní. Nejedná se 

ovšem jen o vybavení typu svářečky, 
nebo bodovačky. Technologie jdou stále 
dopředu a velké pokroky je vidět např. 
i v brusivu a dalším spotřebním materiálu, 
kde i na relativně levných položkách, 
může být při roční spotřebě znatelný 
finanční rozdíl. V současné době je jednou 
z nejvíce vyžadovaných a tím pádem 
i diskutovaných položek ve vybavení  
karosáren automatická bodovačka 
s přítlakem. S tímto zařízením a  s pomocí 
správného využití různých typů ramen 
jsme schopni efektivně bodovat díly 
karoserie, stejně jako se tomu děje při 
výrobě vozidla, s plně automatickým 
režimem a kontrolou kvality bodu. Tyto 
bodovačky jsou schopny kvalitní body 
dělat i na plechu z vysokopevnostní ocely 
a nedegradují ho tepelným zatížením jako 
klasická svářečka MIG/MAG . Proto také 
toto zařízení vyžaduje většina výrobců 
vozidel pro dodržení technologického 
postupu opravy.
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Katalog 
Vybavení 
a příslušenství 
pro karosárny 
a jeho novinky 

Nová generace ColorDialog Phoenix
Proč je spektrofotometr lepší než klasická papírová koloristika?

Již v minulém čísle jsme Vás seznámili s novým 
katalogem pro karosáře. Od té doby prošel řadou 
změn, kde jsme zahrnuli i další novinky dle potřeb 
našich zákazníků. Jednou takovou novinkou je PDR 
nářadí pro vyrovnání deformací bez poškození 
laku.

Vaši tištěnou verzi katalogu si vyžádejte u svého 
obchodního zástupce INTERACTION, s.r.o.

O samotném Spectrofotometru Phoenix jste se mohli dočíst 
v předchozím vydání magazínu. Otázkou je, proč vlastně využívat 
této nové technologie a v čem je lepší než klasická koloristika?

Jedná se o moderní zařízení, komunikující s počítačem, tabletem 
či chytrým telefonem přes wi-fi. Takže již žádné připojování 
s počítačem přes kabel. Přehledný barevný dotykový displej 
zajišťuje vysoký komfort ovládání.

Oproti klasické koloristice, která se aktualizuje dvakrát ročně je 
zde zajištěna okamžitá dostupnost nových receptur on-line.

Při vyhledávání odstínu umí zařízení pracovat i s dodatečně 

uloženými domíchanými recepturami, díky kterým si rozšiřuje 
výchozí databáze odstínů a tím i zpřesňuje výsledky měření.

Nový Spektrofotometr v kombinaci s on-line míchacím 
programem využívá originální i servisní receptury z celého světa.

Další neméně významnou výhodou v praxi je automatické 
domíchání naměřených hodnot.

Pro některé lakýrníky je však těžké opustit svoji „železnou košili“ 
v podobě klasické  koloristiky a jít vstříc novému trendu a novým 
technologiím. Naši technici Vám rádi poradí, jak nejlépe využít 
přednosti Spektrofotometru a tím i velké usnadnění práce.

Katalog Vybavení a příslušenství  pro karosárny  

Katalog Vybavení a příslušenství  pro karosárny  

Katalog Vybavení a příslušenství  pro karosárny  
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Lakování 
historických vozidel 
za použití špičkových materiálů Spies Hecker

Oblast lakování historických vozidel není z pohledu 
obchodu až tak významná, protože objemy, které se dělají 
v tomto segmentu, nejsou příliš velké. Nic méně z pohledu 
referencí se jedná o velmi významný segment, protože 
majitelé historických vozů vyžadují, aby v rámci renovace 
a následného lakování historických vozidel, byli použity 
pouze ty nejlepší materiály na trhu. V tomto směru nás těší, 
že si čím dál častěji tito majitelé a potažmo lakovny kde 
historické vozidla renovují, vybírají právě materiály Spies 
Hecker.

Samotné materiály pro lakování historických vozidel se 
prakticky neliší od běžně používaných materiálů pro 
běžné opravy laku. Co se liší, je samotný technologický 
postup opravy, protože obvykle je výchozí stav pro 
lakování kompletně opískované vozidlo, které je nutné 
v co nejkratší době tzv. antikorozně ošetřit a uzavřít 
plničem. K tomuto účelu se perfektně hodí Spies Hecker 
2K Priomat® reaktivní základ 4075 a Permasolid® HS 
Premium plnič 5310. Následuje doladění tvarů karoserie 
pomocí polyesterového tmelu Raderal® IR Premium 2035 
a znovu ošetření probroušených míst pomocí 2K Priomat® 
reaktivního základu 4075 a Permasolid® HS Premium plniče 
5310. Pokud to stav karoserie vyžaduje, aplikuje se ještě 
Raderal® stříkací polyesterový tmel 3508, po kterém se 
celý koloběh broušení a základování opakuje. Důležitý je 
i výběr samotného systému vrchního laku (barvy). K lakování 

historických vozidel se obvykle používá tzv. jednovrstvá 
technologie lakování, tzn. barva s přímým leskem (na rozdíl 
od lakování současných vozidel, kde naopak převládá 
technologie dvouvrstvá, tzn. podkladová barva a vrchní 
průhledný lak). 

Díky naší bohaté spolupráci s „renovátory“ historických 
vozidel, máme svou vlastní, poměrně obsáhlou 
databázi odstínu na historické vozidla, kterou můžeme 
našim zákazníkům poskytnout. Další možností v rámci 
koloristických nástrojů je použití tzv. Spectrofotometru. 
Jedná se o zařízení, které dokáže „přečíst“ odstín na vozidle 
a dohledat v databázi, která čítá více než 80 000 odstínů ten 
správný, resp. ten s největší shodou s měřeným originálem. 
Tento nástroj jde použít pouze tehdy, pokud je k dispozici 
alespoň malý vzorek původní barvy z vozidla.

Mimo špičkových materiálů je to především poradenství 
a odborné konzultace. A to nejen před zahájením samotné 
renovace, tak v rámci celého jejího průběhu. Každé 
historické vozidlo je svým způsobem originál. Pokaždé je 
potřeba předem správně promyslet celý postup a následně 
dbát na 100% dodržení technologického postupu během 
celého procesu renovace. Pro tento účel máme ve svých 
řadách k dispozici šest odborníků (techniků), kteří jsou 
našim zákazníkům k dispozici.



11

T R E N DY  /  Z A J Í M AVO S T I

PROJEKT Porsche 911 
z roku 1976 

V letošním roce se společnost Interaction 
poprvé účastnila projektu GRAND VETERAN

Špičkou ve svém oboru je dílna Trachta – Schneider, se 
sídlem na Praze západ, která se v současné době pustila 
do kompletní renovace vozu Porsche 911 targa z roku 
1976, které bylo v roce 1987 upraveno v Německu a prošlo 
několika opravami po havárii. Renovaci v tomto rozsahu jen 
tak někde neuvidíte a to byla i výzva pro Interaction pro 
prezentaci produktů Spies Hecker na tomto jedinečném 
projektu. Proto se společnost Interaction rozhodla 
spolupracovat s dílnou Trachta – Schneider. 

Celé auto bylo nutné rozebrat, karoserii otryskat a opravit 
místa, která byla neodborně opravena nebo byla napadena 
korozí. Majitel si nechal zpracovat designový návrh na nové 
tvary karoserie a tak bylo nutné vyrobit ze sklolaminátu 
většinu dílů a vše na vůz dopasovat. Po kompletní 
klempířské opravě a základování bude auto převezeno do 
školicího centra firmy Interaction, výhradního zastoupení 
Spies Hecker, kde bude auto kompletně lakováno. 

Hotový vůz bude možné vidět na výstavě   Escape6 Prag car 
festival v Letňanech  1. 9. 2018.

Průběh prací a veškeré foto z postupů je možné sledovat na 
Facebookových stránkách společnosti Interaction. V příštím 
vydání se můžete těšit na článek o samotné renovaci. 

Projekt Grand Veteran v areálu Psychiatrické nemocnice 
v Bohnicích organizují lidé dlouhodobě zapojení do 
veteránských aktivit, s řadou zkušeností z minulých let. 
V areálu bylo k vidění na 160 historických automobilů 
a motocyklů. Veteránská přehlídka Grand Veteran zároveň 
zahájila novou veteránskou sezonu spolků sdružených ve 
Federaci klubů historických vozidel ČR. Desítky historických 
vozidel se postupně vydaly na spanilou jízdu Prahou 
z Bohnic na Chodov.

Společnost Interaction byla součástí stánku s rukodělnou 
výrobou, kde si mohli účastníci výstavy vyzkoušet různé 
praktické dovednosti spojené s automobilovým průmyslem. 

Po vyklepání kusu plechu dle šablony si mohli návštěvníci 
u technické podpory společnosti Interaction natmelit, 
obrousit tmel a následně nastříkat plničem. 
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Místní vlaky a další vozidla jsou často 
poškozeny graffiti, což představuje 
vysoké náklady na odstranění. 
Agresivní chemikálie, které napadají 
stávající originální laky, se používají 
pokaždé, když je potřeba odstranit 
graffiti. Povrch se po nějaké době 
stává porézní a popraskaný. Podklad 
již není plně chráněn. Prach se 
dostane do poškozeného laku. 
Odstranění není snadnou záležitostí 
a někdy ho není možné zcela 
odstranit. Povrch se v průběhu času 
stává nevzhledným. Odstraňování 
nových graffiti se stává čím dál těžší 
s méně úspěšnými výsledky. 
Výsledkem je spirálovitý nárůst 
práce a nákladů v důsledku častého 
čištění, či dokonce neplánovaných 
přelakování. Tradiční anti-grafti 
ochranné prostředky situaci nezlepší, 
protože neposkytují trvalou ochranu.

Inovativní ochrana anti-graffiti 
s efektem snadného čištění 
a snadné aplikace.

Řešení: Společnost Inteaction 
je výhradním dodavatelem 
jedinečného produktu 
wefaPolyseal 2K bezbarvý.  
Specialisti na nátěr společnosti 
wefa vyvinuli ochranu, která se 
aplikuje na původní nátěr jako 
transparentní pancíř a spolehlivě 
a ověřitelně ji zachovává: 
wefaPolyseal 2K bezbarvý.

Jeho povrch prakticky působí 
jako robustní bezpečnostní sklo 
s lotosovým efektem.

Vysoce zesílená povrchová struktura 
zabraňuje pronikání stříkané barvy, 
značkovacího pera, permanentního 

značkovače, barvy z uhelného 
dehtu apod. Efekt snadného čistění 
umožňuje odstranění graffiti a také 
nečistot všeho druhu mnohem 
jednodušeji rychleji. Ochrana proti 
korozi a další vlastnosti původní 
barvy se pod vrstvou wefaPolyseal 
zachovávají.

WefaPolyseal 2K bezbarvý je vhodný 
pro kovové a plastové povrchy 
a může být aplikován na původní 
barvu v jakékoli dílně tím, že ji 
jednoduše natřete bez potřeby 
použití stříkací pistole.

Inovativní ochrana anti-graffi  ti 
s efektem snadného čištění ???
Interaction přináší řešení.
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Zkouška byla provedena  na boční 
vnější i vnitřní ploše tramvaje, na kterou 
byla naaplikována dne 24. 10. 2017 
ochranná vrstva nátěru wefaPolyseal, 
sloužící jako permanentní antigraffiti 
lak. Takto ošetřený povrch zamezuje 
poškozením sprejovými barvami, 
dehtovými barvami, fixami, které lze 
velmi snadno a rychle opakovaně 
odstranit bez poškození se zachováním 
ochranných vlastností původního 
nátěrového systému, včetně 
plastových povrchů na vnitřních 
plochách tramvaje.

Na výše jmenované plochy byl 
v letošním roce proveden nástřik 
graffiti spreje včetně obrazce 
vytvořený permanentní fixou 
s vysokou odolností. Po 48 hodinách 
byly tyto obrazce snadno odstraněny 
chemickými čističi graffiti Nortech 
s odstupňovanou chemickou 
agresivitou. Po následném odstranění 
je povrch čistý, lak nevykazuje žádné 
poškození, popraskání, zmatování 
a je zachována jeho struktura včetně 
vysokého lesku.

Zkouška byla rozšířena o provedení 
testu odolnosti laku na vedlejším 
voze, kde ochranný nátěr WefaPolyseal 
nebyl aplikován. Po styku nejméně 
agresivního odstraňovače graffiti pro 
citlivé podklady s původním lakem, 
došlo k narušení povrchu laku a jeho 
poškození což sice ukazuje možnost 
odstranění graffiti, ale za cenu nutné 
opravy laku a tím vzniklé vícenáklady 
s uvedením do původního stavu.

Vzhledem k těmto ověřeným 
vlastnostem a výsledku na základě 
uvedeného testu, doporučujeme 
tento inovativní ochranný 
systém wefaPolyseal zařadit do 
dlouhodobého programu projektů 
v oblasti průmyslu.

Společnost INTERACTION 
provedla test, jak účinná a efektivní 
je tato anti-graffi  ti ochrana v praxi.
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Na dubnové mezinárodní konferenci 
Colour Convnecion Cologne 2018 
bylo oznámeno, že v létě tohoto 
roku můžeme očekávat představení 
bezdrátové váhy Sartorius PMA.
Vision, která umožní míchat vybrané 
receptury v míchacím programu 
CCC Phoenix bez nutnosti pevného 
kabelového propojení s klasickým 
stolním počítačem.

Jedná se o „All in One“ řešení váhy 
s dotykovým displejem, která 
nahrazuje sestavu váhy a PC, který ji 
ovládá. Vše obstarává on-line míchací 
program Phoenix spuštěný na tabletu 
anebo chytrém telefonu spojený 
s touto chytrou váhou přes rozhraní 
Wi� . Online verze vždy zaručuje 
uživateli okamžitý přístup k nejnovějším 
recepturám z celého světa.

Odpadají tím problémy spojené 
s instalací stolního počítače v míchárně,
 jeho zastaráváním, nebo častou 
aktualizací Windows.

V dalším vydání Vás budeme 
informovat podrobněji a věříme, že 
již budeme mít s tímto moderním 
bezdrátovým řešením více zkušeností.

On-line váha 
Sartirius PMA Vision
Digitalizace a moderní bezdrátové řešení
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S radostí Vám můžeme oznámit, že 
i v příští limitované edici kalendáře 
Masterpieces bude opět mistrovský 
kousek z České republiky!

I v letošním roce se přihlásilo spoustu 
zajímavých a jedinečných kousků, na 
kterých se blýská barva Spies Hecker. 
Minulý měsíc přišla z práva z Německa 
o výběru vozů do kalendáře 
na příští rok, mezi nimiž 
je právě MACK TRUCK 
z roku 1960 z lakovny 

Autoservis LUCA. V příštím měsíci se 
bude realizovat focení do kalendáře, 
proto se v příštím čísle můžete těšit 
na malou ukázku. 

Z Floridy až do České republiky
Majitelem tohoto skvostu je Jaroslav 
Ficenec, který se při cestách po 

Americe zamiloval do 
obrovského krasavce, 

který byl na druhém 
konci světa využíván 
jako tahač různých 
trailerů a na přepravu 
těžké techniky. Pan 

Jaroslav věděl, že tento Truck chce 
a musí mít! Proto začal shánět a po 
několika měsících hledání našel jeden 
zajímavý kousek na Floridě.

Jak sám říká, když mu něco padne do 
oka a chce to, tak to chce hned! Domů 
si po pár týdnech přivezl MACK B61 
z roku 1960. Místo bití srdce můžete 
slyšet motor Thermodyne, typ motoru 
End 673 (bez turba) s objemem 
V6. Jedná se o řadový šestiválec 
s obsahem 11L a 10 rychlostí.

Finálního lakování se zhostil náš 
liberecký partner, Autoservis LUCA, 
kde je Jaroslav po dlouhá léta 
spokojeným zákazníkem. Kluci 
s jistotou zvolili osvědčenou řadu 
Spies Hecker HS 670, která má vysokou 
chemickou a mechanickou odolnost, 
a je tedy pro užitková vozidla ideální. 

Zde jsou některé mistrovské kousky, 
kteří bohužel nebyli vybráni, ale i tak 
stojí za ukázku. Jako například VW 
Golf z roku 1976, Audi A5 ročník 2007, 

Kaipan, Tatra T 815, Jaguar E-type 
z roku 1966 nebo nově zrenovovaný 
jeřáb Liebherr LTM z roku 2006. 
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Spies Hecker – vždy nablízku
INTERACTION s.r.o., sídlem Komerční 467, 251 01 Nupaky
Tel.: +420 251 817 493, Fax: +420 323 602 122
interaction@interaction.cz, www.interaction.cz

Vše pro 
karosárnu 
a lakovnu

• VYBAVENÍ LAKOVEN 
A KAROSÁREN

• TECHNICKÁ PODPORA, 
KOLORISTIKA 
A PORADENSTVÍ

• AUDIT, OPTIMALIZACE 
A MANAGEMENT 
PROVOZU

• PROJEKTOVÁNÍ 
A VÝSTAVBA LAKOVEN

• ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ 
SERVIS

• ŠKOLENÍ 
A REKVALIFIKACE


