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automobilový průmysl prochází řadou velkých 
změn, které mají ambici výrazně proměnit celý 
sektor. A to nejen v podobě technologických 
novinek na samotných automobilech, ale 
i v procesu výroby, dosavadním obchodním 
modelu a následném servisování. Všichni si 
zároveň uvědomujeme, že automobilový 
průmysl je obor, který nejvíce přispívá k růstu 
české ekonomiky. 

Krom legislativního rámce, který toto odvětví 
ovlivňuje snad jako nikdy předtím, k  hlavním 
trendům patří pokračující tlak automobilek 
na snižování nákladů a zvyšování efektivity 
výroby ve vlastních továrnách i u dodavatelů. 
Do budoucna tak cesta k úspěchu povede přes 
diverzi� kované portfolio produktů, globálních 
trhů a investic do vývoje a inovací. 

Náš tým specialistů a techniků se vydal na 
tradiční výstavu Automechanika ve Frankfurtu, 
odkud si přinesli postřehy a inspiraci ze světa 
automobilového průmyslu, o které se s Vámi 
chceme podělit v tomto novém čísle.

Velkou příležitostí pro český automobilový 
průmysl je tzv. čtvrtá průmyslová revoluce 
(Průmysl 4.0) spočívající v jeho digitalizaci 
a souvisejícími aspekty. Jelikož se tato 
skutečnost dotýká i naší oblastí podnikání, je 
nutné re� ektovat na dané události a neustále 
edukovat naše zaměstnance a zákazníky. 
Pomalu končí éra klasických koloristických 
nástrojů v papírové formě a blíží se doba 
přechodu na kompletní digitalizaci v podobě 
moderních Spektrofotometrů, o kterých jsme již 
v předchozích vydáních napsali mnoho. V tomto 
novém čísle bychom Vám chtěli v jednoduchosti 
přiblížit, jak pracovat s tímto přístrojem při 
měření barevného odstínu krok za krokem. 
V návaznosti na spektrofotometry bychom 
Vám chtěli představit program na řízení Vašeho 
skladu, který bude spolupracovat se stávajícím 
míchacím programem Phoenix, o kterém jste se 
mohli dočíst již v předchozím vydání.

V letošním druhém vydání Vám přinášíme 
další novinky a zajímavosti, které se udály 
v naší společnosti a našem okolí. Určitě stojí za 
zmínku nová dominanta naší centrály v podobě 
osmi metrového oblouku, který nás spojuje 
s celosvětovou Spies Hecker rodinou. 
V tomto roce jsme se přihlásili do soutěže Firma 
roku a z neuvěřitelného množství přihlášených 
� rem a živnostníků, kterých skýtá přes 6500, jsme 
se probojovali mezi TOP 10 středočeského kraje. 
Je to povzbuzení v dnešní všeobecně složitější 
době a impuls pro naši další činnost s cílem jít 
dál vstříc ještě lepším zítřkům.

Jako roky předchozí, ani v tomto roce jsme 
nevynechali náš tradiční již 7. golfový turnaj 
s názvem VIP SPIES HECKER Golf Cup, který se 
opět konal v nádherném prostředí golfového 
hřiště Pyšely. Letos ve spolupráci s agenturou 
ALL Television, jež celý golfový turnaj natáčela 
na video záznam, jsme se rozhodli podpořit 
jejich charitativní projekt na podporu dětských 
domovů a i díky našemu � nančnímu příspěvku 
budou moci děti, které zrovna nemají moc 
šťastný start do života, jet poprvé k moři. Více se 
dočtete uvnitř magazínu. 

Na podzim jsme měli tu čest se zúčastnit 
slavnostního otevření nově zmodernizované 
provozovny našeho zákazníka Auto Freisler 
v Ostravě. Tato lakovna je certi� kovaným členem 
celosvětové sítě CUI, kterou bychom Vám chtěli 
přiblížit. Co je to CUI a jaké musí splňovat 
podmínky, aby se taková autoopravna mohla 
pyšnit touto certi� kací.

Další zajímavostí je návštěva našeho týmu 
společnosti Axalta v Dubaji, jež má na starosti 
lakovací materiály pro východní svět. Se 
servisním technikem, jež pracuje na této centrále, 
jsme uskutečnili rozhovor a o zajímavosti 
z dálného východu se s Vámi musíme podělit. 
Více se dočtete uvnitř magazínu. 

V minulém vydání jsme Vám představili 
plánovaný projekt Porsche 911 z roku 1971, který 
se ve spolupráci s naší společností Interaction 
realizoval na našem školicím středisku Praha 
– Libuš. Průběh celé renovace a slavnostní 
představení projektu na Prague Car festivalu si 
můžete přečíst právě v tomto čísle. Nebude opět 
nouze o produktové novinky jako například nová 
pistole SATA 5500, novinky od Spies Hecker nebo 
nová pistole od Devilbiss. 

Nezapomeňte, že stále můžete zasílat přihlášky 
do celosvětového kalendáře Masterpieces, který 
je plný zajímavých mistrovských kousků ať již 
zajímavých vozů, letadel či motocyklů, na nichž 
se blýská barva od Spies Hecker. Ve zbrusu novém 
kalendáři pro rok 2019 je opět zástupce z České 
republiky Mack Truck z roku 1960 původem 
z Kalifornie, jež „zlaté české ručičky“ z autoservisu 
Luka dokázaly neuvěřitelnou proměnu během 
renovace. Tohoto krasavce jste si mohli všimnout 
již na titulní straně. 

Závěrem a s blížícím se koncem roku bych chtěl 
všem mým kolegům, našim spolupracovníkům, 
partnerům a kamarádům poděkovat za 
skvělou spolupráci v letošním roce a zároveň 
popřát zejména hodně zdraví, štěstí, osobních 
a pracovních úspěchů v nadcházejícím roce 2019.
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Martin Písařík
Výkonný ředitel společnosti Interaction s.r.o.

S úctou a pozdravem, 
Martin Písařík

Vážení čtenáři, 



Náš tým specialistů a techniků se v září vydal na tradiční výstavu Automechanika ve 
Frankfurtu, odkud si přinesli postřehy a inspiraci ze světa automobilového průmyslu, 
o které se s Vámi chceme podělit. 

Největší novinkou, která nás zaujala, je nová pistole od společnosti SATA 5500, o které se 
dočtete v dalším článku tohoto vydání. Další neméně zajímavou novinkou je pistole od 
společnosti DeVilbiss DV1, o níž se také více dozvíte uvnitř magazínu. Obě tyto pistole 
zařazujeme do našeho sortimentu nabízených produktů.

V tuto chvíli náš tým techniků testuje speciální maskovací pásku CHICANE, jež vyhrála na Automechanice cenu.  

Dne 5. 10. 2018 proběhl již sedmý 
ročník VIP SPIES HECKER Golf Cup 2018 
v nádherném prostředí golfového hřiště 
Loreta Golf Club Pyšely. Přestože se již 
blížil závěr golfové sezony a stromy již 
hýřily podzimními barvami, letošní ročník 
měl téměř letní teploty a i díky tomu hráči 
přivítali osvěžení v podobě vychlazeného 
nefiltrovaného piva značky MMX. Pro 
vítěze turnaje byly připraveny hodnotné 
ceny nejen ze světa golfu, ale například 
kávové balíčky z nově otevřené kavárny 
Josefa Melena a pro celkového vítěze byl 
již tradičně připraven originální dort od 
paní Písaříkové.

V tomto roce se naše společnost 
rozhodla podpořit charitativní projekt 
ALL Television, která celý golfový turnaj 
natáčela na videozáznam. Ta již několik let 
podporuje dětské domovy. Jsme rádi, že 
i díky naší podpoře se další děti z dětských 
domovů poprvé vydají na dovolenou 
k moři.

Díky Vám, přátelům a hráčům, jsme 
společně vybrali a předali krásnou částku 
17 661 Kč a 70 €!

Během letních měsíců kolem vjezdu do 
Vzdělávacího a prezentačního střediska 
společnosti Interaction vyrostl červený oblouk, 
který nás spojuje s celosvětovou Spies Hecker 
rodinou. Stavba obřích rozměrů trvala více 
než 12 hodin práce v kuse během extrémních 
letních teplot. Osm metrů vysoký oblouk zajisté 
nepřehlédnete, až se k nám vydáte na návštěvu. 

Vzdělávací a prezentační středisko v Nupakách 
bylo od samého začátku budováno tak, aby 
bylo multifunkční. Primárně je zaměřeno na 
vzdělávání karosářů v různých oblastech. 
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. 

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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Interaction mezi TOP 10 
soutěže FIRMA ROKU
za středočeský kraj.

INTERACTION na slavnostním otevření

AUTO FREISLER

S potěšením bychom Vás chtěli informovat o našem úspěchu 
v soutěži FIRMA ROKU. 

Soutěž patří svým všeoborovým a regionálním 
zásahem k největším podnikatelským kláním 
v zemi. V hodnocení dosahuje maximální 
objektivity a vytváří zcela ojedinělé vzájemné 
porovnání účastníků v jednotlivých krajích i za 
celou Českou republiku.

Zájemci o účast v soutěži Firma roku 
2018 odpovídají na stručné otázky, které 
charakterizují jejich � remní podnikání a také 
popisují svůj podnikatelský příběh. Nedílnou 
součástí hodnocení � rem je také tzv. „scóring“, 
který zkoumá � nanční ukazatele � rem. 
Scóring vypočítává specializovaný software na 
základě rentability vlastního kapitálu a aktiv, 
běžné likvidity, pohotové likvidity a celkové 

zadluženosti, ale i její struktury, obrátky aktiv 
z tržeb, provozní marže a produktivity práce. 
Pro každé regionální kolo je určeno 10 � rem, 
které uspěly nejlépe v hodnocení � nančních 
ukazatelů, tzv. scóringu. Pořadí � rem 
v jednotlivých krajích pak určuje odborná 
porota.

V tomto roce jsme se přihlásili do této soutěže 
a z neuvěřitelného množství přihlášených � rem 
a živnostníků, kterých skýtá přes 6500, jsme se 
probojovali mezi TOP 10 středočeského kraje. 
Je to takové povzbuzení v dnešní všeobecně 
nepříznivé době a impuls dát hlavu vzhůru a jít 
dál vstříc lepším zítřkům.

Společnost Interaction měla tu čest se 
zúčastnit slavnostního otevření nově 
zmodernizovaných prostor AUTO FREISLER, 
který je certi� kovaným členem sítě CUI.

Na akci se dostavili všichni zástupci 
uznávaných pojišťoven a spolupracující 
partneři 
AUTO FREISLER.

Colors Unlimited Interational je 
mezinárodní síť certi� kovaných 
autoopraven, používajících lakovací 
materiály značky Spies Hecker a s tím 
spojené know-how. Provozovny procházejí 

pravidelnou roční certi� kací, která potvrzuje 
odpovídající standard v poskytování 
služeb, kterými se odlišují od většiny 
běžných autoopraven. Pojišťovny velmi 
dbají na kvalitu a rychlost poskytovaných 
služeb svým klientům prostřednictvím 
smluvních opraven. Autoopravny 
CUI jsou partnery všech uznávaných 
pojišťoven. Záruka kvality, odpovědné 
a šetrné zacházení s vozidlem zákazníka. 
Garance mobility.

Více informací o tomto projektu se dozvíte 
na stránkách www.cui.cz. 
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Řešení pro řízení
 SKLADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Společnost Interaction Vám přináší novinku od DeVilbiss

Stříkací pistole 

Společnost Spies Hecker ve spolupráci s německou softwarovou 
společností CAD-KAS připravuje program pro řízení skladového 
hospodářství, který bude spolupracovat se stávajícím míchacím 
programem PHOENIX. Současné skladové hospodářství, které 
momentální míchací program Phoenix nabízí, je možné použít 
pouze pro sledování aktuálního stavu materiálů Spies Hecker. 
Nově připravovaný skladový program umožní rozšířit sledování 
aktuálního stavu skladu a spotřebovaného materiálu do zakázek 
o další (spotřební) materiál ostatních výrobců (CarSystem, 3M, Sia, 
Festool, atd.). Tento program není součástí míchacího programu 
Phoenix a v případě zájmu je nutné si zakoupit licenci na tento 
program. 

Více informací o tomto programu Vám přineseme v dalším vydání, 
případně nás neváhejte kontaktovat.

M A N AG E M E N T

devilbissdv1.com

Nová stříkací pistole DV1 pro profesionální lakýrníky, která je navržena 
pro maximální výkon a využívá nejnovější generaci ergonomie 
a lehké materiály pro maximální pohodlí a minimální únavu při 
používání pistole. Mimo jiné se podařilo výrazně snížit úroveň hluku, 
což oceníte při dlouhodobém používání. Nový pokrokový design 
motýlku redukuje turbulence a tím výrazně zlepšuje rovnoměrnost 
aplikace a eliminuje mrakovitost. Chytrá konstrukce činí DV1 
jednoduchou k použití, ale také k čištění, což vede k úsporám času. 
K dispozici ve třech velikostech trysek- 
1.1, 1.2 a 1.3. DV1 nabízí vylepšenou 
dynamiku aplikace a můžete 
si vybrat ze dvou 
pokročilých motýlků 
- DV1-B a DV1-B +. 
Více informací získáte 
od našich obchodních 
zástupců a v nově 
připravovaném katalogu 
produktů společnosti Interaction.

DV1
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Postup měření s 

ColorDialog Phoenix
- krok za krokem

Pomalu končí éra klasických koloristických nástrojů v papírové formě a blíží se doba 
přechodu na kompletní digitalizaci v podobě moderních Spektrofotometrů, o kterých 
jsme již v předchozích vydáních napsali mnoho. Nyní bychom Vám chtěli v jednoduchosti 
přiblížit, jak pracovat s tímto přístrojem při měření barevného odstínu krok za krokem.

1) Vyhledání vhodného místa pro měření
• Vyhledejte vhodnou plochu pro měření (co nejbližší plochu od opravované zóny)
• V případě opravy nárazníku, by mělo být měření provedeno na sousední plechové 

části vozu (např. blatníku)
• V případě bodové opravy na nárazníku, proveďte měření co nejblíže 

k opravovanému místu

2) Příprava povrchu před měřením
• Potřebné místo pro měření vyčistěte

Místo důkladně očistěte vhodným čisticím prostředkem
• Leštěním odstraňte všechny nedokonalosti z vrchního 

krycího laku
V závislosti na stavu povrchu zvolte vhodnou leštící směs 
(Je nutné použít leštící směs na vodní bázi), klasické 
leštící směsi mohou vytvořit na povrchu film, který může 
"znepřesnit" výsledek měření

• Odstraňte zbytky po leštění vhodným čisticím prostředkem

3) Kalibrace
• Bílý kalibrační vzorek: 

kalibrace je vyžadována jednou za měsíc!
Umístěte šipku na přístroji tak, aby se shodovala se šipkou na bílém vzorku
Začněte kalibraci stisknutím ovládacího tlačítka 

• Modrý kalibrační vzorek:
Kalibrace je vyžadována jednou týdně, nebo vždy po kalibraci s bílým vzorkem
Umístěte šipku na přístroji tak, aby se shodovala se šipkou na modrém vzorku
Kalibraci začněte stisknutím ovládacího tlačítka

Vždy se přesvědčte, že jsou kalibrační vzorky čisté. Nedotýkejte se jich!
Čistěte je pouze tehdy, pokud je to nutné. Požijte pouze teplou vodu a utěrku z mikrovlákna.
Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky, mýdla, rozpouštědla nebo bělidla!
Zařízení kalibrujte za normální pokojové teploty.
Kalibrační vzorky patří vždy ke konkrétnímu zařízení. Sériová čísla kalibračních vzorků a spektrometru se musí shodovat.

4) Měření
• Teplota měřeného objektu by měla být 

mezi 15 °C až 30 °C
V případě potřeby, měřený objekt ochlaďte 
studenou vodou

• Kontaktní piny na spodní části přístroje se 
musí během měření dotýkat povrchu

• Měření provádějte pokud možno 
na rovném povrchu 

• Mezi měřením měňte pozici i orientaci 
spektrometru vůči měřenému povrchu

M A N AG E M E N T
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5) Indikace barev při měření

Zelená Modrá Červená

• měření proběhlo správně
(V případě nabíjení přístroje, tato 
barva značí správné nabíjení)

• probíhá měření • měření neproběhlo správně
(V případě nabíjení tato barva značí 
špatné nabíjení. Připojte dokovací 
stanici k elektrické síti.)

7) Výklad Piktogramů výsledků měření odstínů

M A N AG E M E N T

6) Výsledky měření
Doporučujeme zadávat vyhledávání:
• Bez zadání výrobce 

– v případě měření  uni odstínů
• Se zadáním výrobce a kódu barvy 

– v případě efektních odstínů

Výjimka - vyhledávání pouze se 
zadáním kódu odstínu (protože jeden 
kód odstínu může být společný pro 
více výrobců) platí pro:
• VW group
• Citroen/Peugeot
• Landrover/Jaguar
• Toyota/Lexus

Tito výrobci sdílejí stejné barvy. Může 
tedy nastat situace, že kód barvy pro 
Audi, bude stejný i pro VW.

Pokud výsledky nejsou uspokojivé, 
doporučujeme využít vyhledávání 
odstínů ze všech výrobců.

Nejefektivnější způsob výběru = použijte zelený výsledek.

Shoda odstínu Shoda efektu

Dobrý výsledek Dobrý výsledek

Použijte s opatrností Použijte s opatrností

Nedoporučeno k použití Nedoporučené k použití

Příklady možných kombinací výsledků u měření odstínů

Zelená / Zelená

  

• Vhodné pro rozstřik např. blatník/dveře
• Vhodné pro lakování plastových částí
• Vhodné pro lakování vodorovných dílů, 

např. střecha, přední kapota

Žlutá / Zelená

  

• Odstín je nutné předem 
vyzkoušet na testovací kartu

Zelená / Žlutá

  

• Odstín je nutné předem 
vyzkoušet na testovací kartu



8 colorexpertcz 022018

T R E N DY  /  Z A J Í M AVO S T I

Návštěva pobočky 
Axalta FZE, Dubaj

V červenci letošního roku se zástupcům naší společnosti naskytla možnost (v rámci 
své krátké dovolenkové zastávky v Dubaji) navštívit pobočku Axalta FZE, která 
zastřešuje regiony střední a východní Asie. Samozřejmostí byla prohlídka všech 
prostor včetně nově otevřeného tréninkové centra. Zástupce společnosti Axalta 
FZE pan Simon Nemanic s radostí odpovídal na všetečné dotazy. Díky tomu, že 
jeho odpovědi na naše otázky byly poctivě zaznamenány, se o ně nyní můžeme 
podělit s Vámi…

Simone, jaké regiony máš v rámci svého 
působení v Axalta FZE na starosti?

„V současné době jsem zodpovědný za 5 zemí: 
Spojené Arabské Emiráty, Kuwait, Qatar, 
Oman a Bahrain. Od roku 2019 budu mít na 
starosti ještě Saudskou Arábii.  Ve společnosti 
Axalta FZE Dubai, jsem zaměstnán 2,5 roku. 
Před tím jsem 23 let pracoval pro Spies Hecker 
Slovinsko, z toho 13 let jako regionální školitel 
a později manažer technického oddělení.“

Jaká je kvalita lakoven v Dubaji 
(v porovnání s EU)?

„To je dobrá otázka…  Můžete tu vidět úplně 
všechno (smích) od velmi špatných lakoven, 
které provozují svou živnost prakticky na ulici 
(tyto provozovny obvykle nepoužívají naše 
materiály) až po velmi moderní lakovny, 
které v Evropě nemají konkurenci. Máme zde 
například největší Audi / Porsche autolakovnu 
na světě. Celkově zde importér Audi / Porsche 
investoval více než 125 milionů dolarů do 
výstavby nových moderních lakoven.“

Jsou v Dubaji spíše značkové lakovny, 
nebo nezávislé (neznačkové lakovny)?

„Obě skupiny jsou zastoupeny. Nic méně 
požadavek importérů automobilů pro 
střední východ je takový, že každé dealerství 
zde musí mít vlastní karosárnu a lakovnu. 
Bez toho nelze dealerství otevřít. Značkové 
servisy obvykle opravují vozidla pouze do 
jednoho roku stáří, protože v tomto roce platí 
majitel vozidla plnou částku pojistného, díky 
které může ve značkovém servisu vozidlo 
opravovat. Od druhého roku stáří vozu se 
platí výrazně nižší pojištění, které již ovšem 
nepokryje opravu ve značkovém servisu. Tyto 
„starší“ vozidla pak končí v neznačkových 
lakovnách, nebo ještě častěji (kvůli nízkému 
pojištění) končí v totálních škodách (a to i 
přes poměrně malý rozsah poškození).“

Jaká je v Asii kvalita lakýrníků?

„Je to různé… Máme zde lakýrníky, kteří 
nemají vůbec žádné zkušenosti a znalosti. 
Stejně tak tu máme lakýrníky, kteří jsou na 
velmi vysoké profesionální úrovni. Bohužel 
těchto profesionálů je v současné době jen 
malé procento. Toto je naším úkolem… 
sjednotit zkušenosti a znalosti všech 
lakýrníků v našem tréninkovém centru tak, 
aby byl každý profesionál.“

Tréninkové centrum Axalta, Dubaj

Zástupci Interaction 
v sídle pobočky Axalta, Dubaj

 Zástupce společnosti Axalta FZE 
pan Simon Nemanic
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Jaká je u Vás situace na trhu práce? Máte dostatek lakýrníků, 
nebo je u Vás podobná situace jako v EU?

„Aktuální situace je velmi špatná. Lakýrníků je velký nedostatek. Máme 
zde mnoho lakýrníků, kteří přicházejí z jiných států (Indie, Sri Lanka, 
Filipíny atd.). Bohužel se tyto lakýrníci po nějaké době ve velkém vrací 
do svých států, protože zde nejsou spokojení se systémem odměňování. 
Velmi populární je zde migrace lakýrníků na Nový Zéland, protože tam 
mají velmi dobré platové podmínky.“

Jaké produktové řady (Axalta) nabízí v Dubaji? Používají se zde 
vodou ředitelné nebo ředidlové podkladové barvy?

„Na trh dodáváme veškeré produktové portfolio Spies Hecker, včetně 
„starých“ ředidlových  produktových řad. Minulý rok jsme začali 
aktivně nabízet Hi–TEC, který se zde stal velice populárním. A to i 
přesto, že místní legislativa používání materiálů na vodní bázi přímo 
nenařizuje. Momentálně zde řada Hi-TEC 480 díky svým vlastnostem 
válcuje konkurenční dodavatele.“

Jaké odstíny jsou na vozidlech v Dubaji nejpopulárnější? 

„Ve střední a východní Asii je jednoznačně nejpopulárnější bílá barva. 
Více než 65 % vozidel v těchto regionech má bílý odstín. Speciálně 
populární je bílá perleť (BMW A96, Toyota 077 apod.) Po bílé barvě 
následují v žebříčku popularity odstíny stříbrné a černé. Bohužel v 
případě bílé barvy se jedná většinou o třívrstvé perleťové odstíny…“

V Dubaji je k vidění spousta kuriozit, včetně speciálních laků na 
vozidlech. Jaký nejsložitější odstín jsi musel řešit?

„Řešil jsem opravu laku u mnoho velmi drahých vozidel (McLaren, 
Rolls Royce, Buggati) s velmi zvláštními odstíny, které bylo při opravě 
velmi těžké napodobit. Žije zde velmi mnoho bohatých lidí, kteří 
mají „bláznivé“ požadavky na vzhled jejich vozů. Zdejší Šejkové si 
objednávají vozidla již v prvovýrobě s unikátním lakem, který nemá 
nikdo jiný na světě. Opravovat tyto unikátní laky je obvykle velká 
výzva. Vždy je to velká improvizace.“

„Nejtěžší barva, se kterou jsem se setkal je oranžová barva na 
MCLarenu. Obsahuje speciální pigment, který vyžaduje speciální 
podmínky aplikace (teplota při aplikaci nesmí přesáhnout  21°C). 
S ohledem na zdejší vysoké teploty je možné tento odstín aplikovat 
pouze ve speciálních kabinách, které mají klimatizaci. Další 
problematické odstíny pro opravu jsou obvykle ty s  vysokým podílem 
speciálního Croma pigmentu.“

Jak opravujete třívrstvé odstíny? Provádíte opravy technikou 
rozstřiku do sousedních dílů?

„Je to paradox, ale ve více než 70 % případů se oprava provádí tzv. do 
hrany. Mentalita majitelů vozů ve střední a východní Asii je taková, 
že nechtějí, aby servis lakoval díly na vozidle, které nejsou poškozené. 
Na druhou stranu ale nechtějí, abych jejich vozidla byla „vícebarevná“. 
Lakýrníci musí vyvinout velké úsilí, které je stojí mnoho času, aby bylo 
možné provézt opravu tzv. do hrany a oprava přitom nebyla vidět. 
Samozřejmě, pokud to není možné dosáhnout přesné barevné shody, 
provádějí se zde také opravy s technikou rozstřiku do sousedního dílu.“ 

Používají se zde v lakovnách klasické koloristické nástroje 
(koloristické štítky), nebo se využívají nástroje digitální 
koloristiky (Spektrometr)? 

„Lakovny prakticky nepoužívají klasickou koloristiku se štítky (color 
box)… Vzhledem k tomu, že lakýrníci musejí opravovat vozidla tzv. do 
hrany s přesností min. 95 %, nemohou se spolehnout na výběr odstínu 
z color boxu, protože jde jen těžko dosáhnout přesné barevné shody 
aplikované barvy a vybraného vzorku (každý lakýrník má vlastní 
rukopis). Lakýrníci si vytvářejí vlastní databázi vlastnoručně stříkaných 
vzorků, na které se mohou 100 % spolehnout.“

„Axalta se i zde v Asii intenzivně zaměřuje na rozšíření tzv. digitálních 
koloristických nástrojů (spekrtometr). Protože budoucnost u všech 
dodavatelů barev je taková, že klasický color box a jeho pravidelná 
aktualizace přestane existovat.“

Ve střední Asii je stále populárnější využívání digitálních 
nástrojů koloristiky (Color dialog Phoenix).

Oprava Mercedesu s odstínem ALU BEAN (extrémně jemné 
zrno) patří k těm složitějším.

Třívrstvá zelená perleť na voze MClaren
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Jakým způsobem se lakovny vypořádávají s vysokou teplotou, 
která zde panuje (venkovní teplota 45°C v době, kdy se 
rozhovor konal)? Používáte nějaké speciální materiály?

„Ano, většinou tu teploty přesahují 40°C. Jediné co můžeme dělat, je 
používat extra pomalé ředidla a tužidla. V lakovnách jsou na stropě 
instalované obří větráky (turbíny), které dokážou schladit vzduch 
v prostoru lakovny o cca 10 °C.“ 

Používají se ve střední Asii materiály z řady Expres? 

„Ano, používáme vrchní průhledný lak Spies Hecker 8800 SPEED CLEAR 
a Expresní plnič 5500. Přestože by se mohlo zdát, že expresní materiál 
nebude ve zdejších podmínkách možné aplikovat, opak je pravdou. 
Tento druh materiálu je velmi citlivý na správnou vlhkost, která je zde 
naopak ideální a konstantní po celý rok (oproti podmínkách v Evropě).“

Jaká je u vás průměrná doba objednání do lakovny 
(v ČR aktuálně cca 1,5 měsíce, pozn. redakce)? 

„V současné době nejsou čekací doby dlouhé. Obvykle do jednoho 
týdne od objednání (pakliže jsou dostupné náhradní díly).“

Slyšeli jsme, že v jedné ze zemí, které máš na starosti je 
lakovna, která produkuje „na naše poměry“ extrémně hodně 
zakázek (v rámci jednoho pracovního dne). Můžeš nám o této 
lakovně něco povědět?

„Ano, je to autolakovna Alsayer v Kuwaitu. Lakovna používá kompletní 
portfolio produktů Spies Hecker. Je uspořádána do sedmi pruhů (ve 
dvou lajnách se dělají velké opravy, ve dvou dalších auta se střední 
opravou, v dalších dvou lajnách malé opravy). Na poslední lajně 
se opravují pouze vozidla metodou speed repair (opravy v malém 
rozsahu). Lakovna připomíná pásovou výrobu na lince…  Celková 
produkce této lakovny je 80 opravených vozidel denně, ve dvou 
směnném provozu. K lakování vozidel používají výhradně expresní 
materiály Spies Hecker (vrchní lak 8055, plnič 5250 a 5500).“

Dubaj je země neomezených možností… týká se to i vozového 
parku zdejších šejků. Jaké nejbizarnější auto si měl možnost 
vidět, nebo opravovat?

„Řešil jsem opravu vozidla zdejšího šejka. Jednalo se o BMW 7 se 
speciálním odstínem. Jedná se o třívrstvou bílá perleť, ve které je 
prach z diamantů. Další skutečné diamanty o velikosti cca 1 cm 
v průměru, jsou použity v interiéru. Celkem pět diamantů je vsazeno 
do dřevěného obložení vozu. Na celém světě jsou pouze dvě vozidla 
v tomto provedení (šejka a jedné z jeho manželek). 

Když se toto vozidlo opravovalo po nehodě a lakovalo, byla po celou 
dobu přítomna ochranka (seděla uvnitř vozu) a vozidlo hlídala. 
Dokonce i v momentě kdy, se v lakovacím boxu sušil vrchní lak, byli 
členové ochranky uvnitř (30 min / 70 °C)… (smích).“

Šejkové sbírají nové luxusní vozidla jako hračky. 
Máš ještě nějakou zkušenost se sbírkou některého ze šejků?

„Ano, šejkové mají tolik peněz, že nevědí, za co je utrácet. Proto si 
kupují „nové hračky“ v podobě nových luxusních vozidel. Obvykle jich 
mají tolik, že je vlastně vůbec nevyužívají… jsou to sbírky. Jeden náš 
zákazník (šejk), který mimo jiné provozuje obrovskou Audi / Porsche 
lakovnu má soukromou sbírku Porsche.  V této sbírce je aktuálně více 
než 1500 vozidel Porsche od těch nejstarších až po ty současné, včetně 
všech limitovaných edicí, které se kdy vyráběli…“

Aplikační teploty v lakovacím boxu obvykle přesahují 45 °C
Samotná teplota stříkací teploty je velmi vysoká

Ukázka z lakovny, ve které se vozidla opravují 
v sedmi vedle sebe jdoucích lajnách

BMW s interiérem z velbloudí kůže a jeden z pěti diamantů, 
které jsou vsazeny do interiéru

Míchárna v tréninkovém centru Axalta Dubaj
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Kalendář 
Masterpieces 2019

S radostí bychom Vám chtěli představit 
novou limitovanou edici kalendáře 
Masterpieces pro rok 2019 na téma 
„Out of the dark“. V tomto roce se opět 
probojoval vůz z České republiky, 
který jsme se vší hrdostí umístili na 
titulní stranu tohoto vydání. Jde 
o Mack Truck z roku 1960 z lakovny 
Autoservis LUCA, který jsme Vám 
představili již v minulém čísle. Focení 
proběhlo začátkem června 2018 před 
zmiňovaným autoservisem.

Nyní se můžete podívat na 
ochutnávku z tohoto zbrusu 
nového kalendáře.

Tímto Vám chceme připomenout, že 
do 28. 2. 2019 můžete i Vy zaslat svůj 
automobil / motocykl / letadlo, na 
kterém se bude blýskat barva Spies 
Hecker! Nepropásněte tak příležitost 
se i Vy dostat do nového kalendáře 
pro rok 2020.

Třeba právě Váš mistrovský kousek 
bude zdobit nějaký měsíc v kalendáři 
pro rok 2020, takže již nečekejte 
a zasílejte nám fotografie i s přihláškou, 
kterou Vám rád pošle Váš obchodní 
zástupce! 

Jméno:

Telefon: 
Příjmení:

Fax:
Společnost/Lakovna:

E-Mail:Popis vozidla:

Značka:

Model:

Rok výroby:

Rok úpravy/přelakování:
Kde se vozidlo nachází v současné době?

Přihlášku posílejte na email michaela.kirchnerova@interaction.cz, případně kontaktujte 

své obchodní zástupce Interaction.
Konečný termín pro odevzdání je 28. 2. 2019Společně s přihláškou pošlete také alespoň jednu fotografii přihlášeného kousku.

PŘIHLÁŠKA DO KALENDÁŘE SPIES HECKER 20 20.Zúčastněte se výběru pro nové vydání kalendáře!
Pro rok 2019 hledáme mistrovské kousky, 
restaurované a lakované materiály Spies Hecker.Do výběru můžete přihlásit veterány, současné modely aut, 

motorky, ale také letadla nebo umělecké předměty.

Spies Hecker, vždy nablízku.

Apply for the 2020 calendar.
Deadline 28 February 2019.

For more information, scan the QR code
or visit:  
www.spieshecker.com/calendar2020
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Lakováním interiéru
Celá karoserie byla předem opatřena základovým Epoxidovým 
plničem Spies Hecker Permasolid® EP 4500, jako těsnící výmaz 
byl použit materiál Teroson MS 9320 SF aplikovaný pistolí 
Multipress. Základový Epoxidový plnič EP 4500 byl přelakován 
vrchní barvou série Permasolid® 670, přičemž venkovní díly 
a motorový prostor byl prozatím zamaskován.

Lakování exteriéru 
Dalším krokem bylo nalakování exteriéru vozu. Po zalepení již 
nalakovaného interiéru, byla na připravený povrch nalakována 
barva série Permasolid® 670, ta byla následně obroušena 
– matována brusivem 3M Senza. Protože auto bylo lakováno 
ve stylu Gulf, před nanesením vrchního laku bylo pomocí 
laseru nakresleno, olepeno a nastříkáno „válečné“ pomalování 
v barvách Gulf. Tyto barvy bylo nutné zalakovat vrchním 
krycím lakem a opět obrousit. Poté byla nanesena � nální vrstva 
vrchního krycího laku Permasolid® HS 8055, na které již nejsou 
viditelné barevné přechody. Tento postup je extrémně pracný, 
ale pro dosažení výsledku bez hran a přechodů nezbytný. 

Porsche 911 opět získalo svůj lesk. 
Zde již můžeme vidět auto po aplikaci � nální vrstvy vrchního krycího laku Permasolid® HS 8055.

Současně s karoserií bylo samozřejmě nutné lakovat i menší díly jako jsou prahy 
a přední nárazník. Barevné přechody na sebe navazují a proto 
se tyto díly musí rozměřovat přišroubované na karoserii.

Na těchto dílech se částečně pracovalo na školicím středisku 
na centrále naší společnosti v Nupakách, kde máme lakovací 
kabinu Tetris. Tato kabina je vzhledem k rozměrům 3,5 × 3,5 m 
ideální k lakování takovýchto menších dílů. V tomto lakovacím 
boxu je možné nalakovat najednou až 3 díly

Dalším krokem v projektu Porsche byly dveře, které bylo nutné před 
samotným lakováním srovnat. Tmelení pomocí tmelu Raderal®0911 
a stříkacího tmelu Raderal®3508 dalo dveřím původní tvary a až po 
nasříkání do plniče Permasolid® HS Vario 5340 bylo možné dveře 
nalakovat stejně jako zbytek karoserie.

Projekt Porsche 911
Průběh renovace

T R E N DY  /  Z A J Í M AVO S T I

Jak jsme Vás již v minulém vydání informovali, 
společnost Interaction výhradní dovozce lakovacích 
materiálů Spies Hecker, se podílí na projektu renovace 
Porsche 911 Targa z dílny Trachta-Schneider. 

V rámci tohoto projektu je kladen velký důraz na kvalitu výsledné práce. 
To je důvod proč byl vybrán materiál z portfolia Spies Hecker.

Veškeré lakýrnické práce na tomto voze probíhaly ve školicích střediscích 
Interaction s podporou kompletního technického týmu.
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Třešničkou na dortu a zároveň nejsložitější díl na lakování byla kapota.

Kapota prošla jako ostatní díly důkladnou renovací a antikorozní ochranou. Následně pro dosažení dokonalého výsledku 
byly nanášeny jednotlivé vrstvy laků (airbrush). Po nalakování posledního dílu bylo vše odvezeno do Liberce, kde se auto 
opět kompletně sestavilo včetně motoru a interiéru. 

Představení projektu na výstavě Escape6 Prague Car Festival 2018

Kompletně hotový projekt Porsche 911 byl představen v září tohoto roku na 
výstavě Escape6 Prague Car Festival 2018, jež byla firma Interaction jedním 
z partnerů.

Projekt, na kterém jsme se podíleli, dopadl díky skvěle odvedené práci na výbornou. Toho si nemohli nevšimnout ani porotci, 
a Porsche se dostalo do elitního výběru 12 nejlepších aut festivalu. Karel Trachta byl "na bedně" dokonce hned 2x, kdy si 
odnesl místo v této výběrové skupince i se svým Golfem. Moc gratulujeme a děkujme Trachta-Schneider za spolupráci.

T R E N DY  /  Z A J Í M AVO S T I
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Náročné systémy laků a nová doporučení jejich zpracování vytvářejí nové možnosti, nicméně představují 
pro uživatele nové výzvy. SATAjet X 5500 s novým systémem X-trysek udává nový standard budoucnosti.

Tryskový systém je vytvořen jednoduše: Obě ověřené technologie – HVLP a RP – zůstávají zachovány. Pro každou jsou 
k dispozici trysky jak „I“, tak „O“. S rostoucími velikostmi trysek u obou technologií (HVLP/RP) a formami paprsku "I" nebo 
"O", roste také množství materiálu vycházejícího z trysky a to konstantně – to znamená, že výška a šířka paprsku, zůstávají 
stejné ve všech velikostech trysek. Uživatel má k dispozici systém, který je transparentní a logický, který mu dává jasné 
a strukturované možnosti rozhodování.

Trysky „I“ mají nataženější formu paprsku s krátkými přechodovými zónami a suchý střed paprsku, který se ideálně 
hodí pro pomalejší pracovní rychlost a nabízí při lakování maximální kontrolu. Tloušťka nástřiku je v porovnání 
s „O“ tryskou o něco menší.
✓ Natažený paprsek s malou přechodovou zónou
✓ Zlepšená kontrola během aplikace
✓ Redukované množství nánosu materiálu v porovnání se současnými 

tryskami nebo "O"-tryskami

„O“ - trysky mají oválnou formu paprsku s větší přechodovou zónou 
a také mokřejším středem, který se hodí pro vyšší rychlost aplikace, 
přesto, že nabízí o něco menší kontrolu při lakování. Tloušťka nánosu je 
při stejné velikosti trysky v porovnání s „I“-tryskami o něco vyšší.
✓ Oválný tvar paprsku s větší přechodovou zónou
✓ Mokrý střed paprsku pro vyšší pracovní rychlost
✓ Nános materiálu je o něco vyšší, než u "I"-trysek

VÝHODY
✓ Revoluční: Automizace X-trysek 

udává zcela nový směr

✓ Citelně tišší: Flüsterdüse™ tichá 
tryska díky optimalizované 
geometrii proudění, snížená 
hladina hluku v relevantních 
frekvenčních oblastech

✓ Individuální: Vhodná pro 
každý aplikační požadavek jako 
například vlastnost lakovacích 
systémů, klimatické podmínky 
nebo zvyklosti lakýrníka 
(pracovní rychlost/kontrola)

✓ Precizní: Optimalizované 
rozdělení materiálu pro 
rovnoměrnou a jemnou 
atomizaci v obou variantách 
paprsků

✓ Jednoduchá údržba: Není 
zapotřebí rozdělovacího 
kroužku vzduchu, díky tomu 
je možné jednodušší 
a rychlejší čištění

✓ Logická: Konstantní tvar 
paprsku u všech velikostí trysek 
(v rámci dané technologie) 
s rovnoměrně rostoucím 
výdejem materiálu

✓ Efektivní: Při stejném stylu 
aplikace je možné dosáhnout 
výrazných úspor materiálu

Revoluční tryskový systém
SATAjet®X 5500 Lakovací pistole

Hák na zavěšení k praktickému uložení

Ovládací prvky se dají pohodlně ovládat 
i v rukavicích: Neklouzavé ovládání
množství materiálu

Regulace k nastavení  tlaku vzduchu 
proudícího do pistole. Maximální přesnost 
díky digitálnímu ukazateli tlaku (volitelný).

Ergonomicky formovaná rukojeť

Jednoduché čištění, eloxovaný povrch 
odolný vůči korozi

Samo dosedající bezúdržbová těsnění
na vzduchovém pístu a barvové jehle 

Spoušť chránící barvovou jehlu 
pro dlouhou životnost těsnění na jehle

Možnost: Digitální ukazatel pro přesné nastavení tlaku,
vysokou přesnost odstínů a reprodukovatelnost výsledku
lakování. 

Regulace paprsku do kruhu a šířky 
pomocí půl otáčky umožňuje jemné 
nastavení.

Připojení vzduchu 1/4“ vnější závit 
s otočným kloubem

 

QCC® – Quick Cup Connector.-Bajone
tové připojení kelímku. Pro rychlou,
čistou výměnu kelímku a jednoduché
čištění.

CCS™  – Color Code System. Pro snadné označení 
Vašich stříkacích pistolí.

Barvová tryska a jehla z ušlechtilé 
oceli odolné vůči korozi

Materiálový kanál 
(červeně)

Vzduchové kanály 
(modře)

Těsnění na barvové trysce pro zlepšení
čištění a bezpečnou výměnu barvy

Robustní vzduchová tryska (motýl) z pochromované 
mosazi s QC ™ závitem pro rychlou výměnu pomocí 
pouze jednoho otočení. 
Kroužek na vzduchové trysce:
zelený = technologie HVLP
modrý = technologie RP
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INTERACTION   děkuje za Vaši přízeň! 
Společnost Interaction pravidelně pořádá pro své 
zaměstnance výroční schůzi v podobě letního meetigu, 
kde se rekapituluje nejen celý předešlý rok, ale především 
je zde možnost sejít se se všemi kolegy z celé republiky 
najednou. Naše společnost ač už není rodinného charakteru, 
tváří se tak navenek i uvnitř. Přátelské vztahy a příjemná 
pracovní atmosféra jsou základními stavebními kameny 
úspěšného týmu. Proto pořádáme tato setkání na podporu 
a stmelování kolektivu. Touto společnou fotografií z letního 
meetingu bychom se s Vámi chtěli rozloučit v posledním 
letošním vydání tohoto magazínu.

Rok 2018 se blíží do finále a my se již připravujeme na rok 
2019, který, jak pevně věříme, bude zase o něco úspěšnější 
než rok předchozí. Každým rokem se snažíme zvyšovat 
naše požadavky na nás samotné, na naše služby, nabídky 
a vše, co Vám nabízíme. Proto se i v roce 2019 můžete těšit 
na další inovace z naší strany.

Chtěli bychom Vám popřát krásné svátky, bohatého Ježíška, 
krásný Nový rok a v tom roce 2019 Vám i všem vašim 
blízkým hlavně zdraví, lásku, klid a pohodu. 

Těšíme se na Vás v roce 2019! 
Váš tým Interaction

Nový Permasolid® Speed-TEC HS 
Wet-on-Wet Speed Surfacer 5550 
doplňuje sortiment produktové 
řady Permasolid® Speed-TEC

V rámci programu "Vše pod 
kontrolou" - maximální rychlost 
/ minimální spotřeba energie 
– společnost Spies Hecker 
představuje revoluční produktovou 
řadu, která nabízí pro lakovny 
ještě větší flexibilitu. To podporuje 
strategické zaměření, zákazníkům 
maximalizovat produktivitu 
a současně umožnit úsporu 
energie a to bez kompromisů 
ohledně kvality povrchové úpravy. 

Současný sortiment produktů 
"Speed": Reactive Pretreatment 
Wipes 4000, HS Speed Surfacer 
5500 a HS Speed Clear Coat 
8800, jsou nyní doplněny novým 

HS Wet-on-Wet Speed Surfacer 
5550. Jedná se o rozšíření nabídky 
základních nátěrů o tzv. plnič 
mokrá-na-mokrou, který poskytuje 
jedinečnou výkonnost při sušení 
na vzduchu a vynikající vzhled. 

Všechny produkty "Speed", které 
jsou založeny na patentované 
technologii Axalta, jsou 
prezentovány v novém designu 
a mohou tak být snadno 
rozpoznány díky názvu "Permasolid 
Speed-TEC". 

Nová tyrkysová barva na obalu 
plniče symbolizuje naše těsné 
partnerství s týmem Mercedes 
AMG Petronas Motorsport a jasně 
identifikuje sortiment výrobků, což 
navíc pomáhá snadněji rozlišovat 
mezi ostatními produkty. 
Propagujeme celou řadu Speed-
TEC jako nejrychlejší systém na 
trhu, který nabízí výrazné úspory 
nákladů na energii a zároveň 
vynikající výsledky. Zaměřujeme 
se také na nový Wet-on-Wet Speed 
Surfacer 5550 jako nejnovější 
přírůstek do sortimentu.

Novinky od
SPIES HECKER



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

Katalog produktů
společnosti 
INTERACTION

Společnost Interaction připravuje začátkem 
roku 2019 zbrusu nový katalog produktů. 
Rozsáhlý, více než 350 stránkový katalog 
představuje veškeré značky dodávané naší 
společností. Dodáváme kvalitní produkty 
a nejmodernější zařízení světových značek, 
které jsou lídry ve svém oboru. 

Uvedené produkty mají své uplatnění v mnoha 
odvětvích. Jsou určeny pro autoopravárenství, 
výrobu (OEM), strojírenství, stavební, letecký, 
dřevozpracující či drážní průmysl.

katalogproduktůkatalogproduktů


