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AUTOLAK At skabe nye ram-
mer for, hvordan lakerings-
kvalitet certificeres, har væ-
ret en målrettet opgave i for-
bindelse med introduktion 
af Eurogarant Lak i Dan-
mark. I tæt samarbejde med 
FDM og leverandører til 
branchen har Eurogarant 
Danmark i starten af året 
præsenteret den nye Euro-
garant Lak kvalitetsstan-
dard.

Hovedfokus i den nye 

standard, lige som på kar-
rosseriområdet, er bilen. Det 
vil sige, at den leverede kva-
litet hele vejen fra start til 
slut er omfattet af standar-
den, ligesom ledelses- og 
miljømæssige forhold. Et 
vigtigt punkt i udarbejdelse 
af den let tilgængelige, men 
seriøse, standard er at for-
mindske papirarbejdet væ-
sentligt. Dette er noget, Eu-
rogarant i Danmark altid har 
haft som målsætning, og det 

var også noget de autolake-
rere, der var medvirkende til 
udvikling af Eurogarant Lak, 
udtrykte ønske om. Yderme-
re ønskede de medvirkende 
autolakerere at kunne skille 
sig ud af mængden med hen-
syn til kvalitet og troværdig-
hed, oplyser Eurogarant 
Danmark i en pressemedde-
lelse. 

Viden sydfra
Da området kræver kompe-

tent viden og ekspertise, 
blev auditpersonalet i denne 
forbindelse specialuddan-
net inden for lakering, mate-
rialer og arbejdsgange, her i 
blandt OEM-vejledninger 
med videre, da Eurogarant i 
sin helhed baseres på bilfa-
brikanternes eller lakprodu-
centernes vejledninger.

Auditten foregår under 
ISO 9001 og sikrer dermed 
den fornødne uafhængige 
kvalitetskontrol af standar-

den. Der sker også løbende 
kvalitetssikring og videreud-
vikling af standarden i takt 
med, at laktyper og metoder 
ændres eller nye kommer til. 
Her støtter man sig i stor stil 
på den ekspertise, der findes 
hos Eurogarant i Europa.

I lakdelen af Eurogarant-
standarden arbejdes der me-
get med teknikken omkring 
opbygning af lagene, renlig-
hed, materiale, værktøj og 
lokaliteter samt løbende ef-
teruddannelseskrav. Her an-
vendes den store viden fra 
Eurogarant-organisationer 
syd for grænsen, hvor Euro-
garant også er anerkendt af 
flere store lakproducenter. I 
forbindelse med den lovlige 

kontrol af åndedrætsluften 
har Eurogarant Danmark 
indgået en meget fordelag-
tig aftale om en, af Arbejds-
tilsynet godkendt, metode, 
der kommer Eurogarant 
lakværksteder til gode, oply-
ses det.

Første værksted
De første lakeringsværkste-
der har tilmeldt sig Euroga-
rant Lak, og om kort tid vil 
det første Eurogarant 
Lakværksted se dagens lys, 
meddeler Eurogarant Dan-
mark.

Mere på www.eurogarant.
dk.
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Lakeringskvalitet ser nye dimensioner
Om kort tid vil det første danske Eurogarant Lakværksted være en realitet.

Standarden for Eurogarant får snart det første værksted tilknyttet. 

Tag føringen 
– med Permahyd® Hi-TEC.

Få arbejdet hurtigere fra hånden med vores innovative Permahyd® Hi-TEC 480 vandfortyndbare 
basislak. Én fuld sprøjtegang uden mellemliggende afluftning er alt hvad der kræves for at påføre 
Hi-TEC basislak korrekt. Efter en kortvarig afluftning kan klarlakken påføres. Fordelene ved Permahyd 
Hi-TEC 480 er åbenlyse. Ved at eliminere ventetiden kan du reducere det totale tidsforbrug.

Spies Hecker – tættere på dig.
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JUBILÆUM Standox fejrer sit 
60-års jubilæum i 2015, og 
for at markere denne lejlig-
hed har autolakeringsmær-
ket kreeret en jubilæums-
hjemmeside: www.standox.
com/60. Hjemmesiden illu-
strerer på underholdende og 
informativ vis nogle af de 
vigtige nyskabelser, som har 
gjort Standox til det, de er i 
dag. Disse milepæle, som er 
fremstillet i Tyskland, er per-
fekte eksempler på virksom-
hedens standarder.  Mær-
kets succeshistorie begyndte 
for 60 år siden: I 1955 lance-
rede malingsproducenten 
Herberts et udvalg af auto-
lakker på markedet, som de 
kaldte Standox. Mærkets 
navn var udledt af ordene 
Standöl (standolie – et rå-
materiale til fremstilling af 
maling) og oxidation (tør-
ring). Den nye lak blev hur-
tigt populær, og Herberts vi-
dereudviklede den til et 
komplet autolakeringssy-
stem.

I de ef-
terføl-
gen-
de år 
og 
årti-
er 
bragte 
Standox 
vigtige nye in-
novationer til branchen: 
Metallisk tolags overflade-
behandling (1968), blan-
dingsteknikken (1973) og 

deres One Visit Application 
(1992). I 1990’erne havde 
Standox et gennembrud in-
den for miljøvenlige vand-
baserede laksystemer med 
Standohyd og i 2010 med 
introduktionen af Stan-
doblue. På deres jubilæums-
hjemmeside, www.standox.

com/60, vil 
Standox i 

løbet af 
året 
of-
fent-
lig-

gøre 
12 hi-

storier om 
innovation, for 

at illustrere mærkets udvik-
ling over de seneste seks år-
tier.
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60 år med nyskabelser
Lakfirmaet Standox runder milepæl i 
2015.

Historien startede med ma-
lingsproducenten Herberts i 
1955. Nu fylder Standox 60 år.


