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W naszej ofercie posiadamy mieszalnik 
wraz z pełną gamą pigmentów 
bazowych, perłowych, akrylowych oraz 
xeralic firmy Max Meyer.







Podkłady

Podkłady MaxMeyer zapewniają dobrą adhezję i ochronę przed korozją na gołych podłożach  

(stal, aluminium, stal galwanizowana). Szeroki asortyment utwardzaczy i rozcieńczalników 

umożliwia dużą elastyczność pracy i zapewnia wysoką jakość naprawy w każdych warunkach.

Zastosowanie podkładów wypełniających, promotorów przyczepności lub podkładów  

mokro-na-mokro, dostępnych w gamie produktów MaxMeyer, gwarantuje idealną naprawę 

powłoki i doskonale przygotowuje element do dalszych prac wykończeniowych.





Podkłady 
wypełniające

W ofercie MaxMeyer można znaleźć pełną gamę podkładów wypełniających, które, dzięki swym 

zróżnicowanym właściwościom, umożliwiają wykonanie każdego rodzaju naprawy - od przetarć 

i zarysowań punktowych po renowację dużych powierzchni. Wybierając odpowiedni produkt, 

można uzyskać głębokie wypełnienie bądź wygładzenie delikatnych nierówności. Niezależnie  

od rodzaju, każdy z podkładów cechuje się bardzo dobrą rozlewnością, łatwością obróbki  

i idealnym współgraniem z kolejnymi warstwami powłoki.

Możliwość mieszania z gamą utwardzaczy i rozcieńczalników zapewnia lakiernikowi znaczną 

elastyczność pracy, co pozwala uzyskać najwyższą jakość naprawy we wszystkich warunkach.





Podkłady mokro-na-mokro 
oraz izolatory

Ofertę MaxMeyer uzupełniają podkłady mokro-na-mokro oraz izolatory. Znajdując główne 

zastosowanie w maskowaniu śladów po szlifowaniu i tworzeniu warstwy adhezyjnej między 

podłożem a lakierem nawierzchniowym, podkłady MaxMeyer przyspieszają proces naprawy, 

szczególnie w przypadku malowania nowych elementów i całkowitych przelakierowań.  

W połączeniu z warstwą wierzchnią MaxMeyer tworzą powłokę o najwyższej jakości.





Lakiery Bezbarwne

Lakiery bezbarwne UHS z rodziny MaxMeyer spełniają wszystkie wymogi dotyczące emisji  

LZO do atmosfery. Technologia produkcji lakierów MaxMeyer, oparta na ultra wysokiej 

zawartości cząstek stałych, to nie tylko mniejsze oddziaływanie na środowisko naturalne,  

ale też ograniczenie zużycia produktu w procesie naprawy. Łatwość i pewność aplikacji, 

zwieńczona doskonałym połyskiem po wyschnięciu, daje lakiernikowi pewność uzyskania 

trwałego wykończenia wysokiej jakości, niezależnie od wielkości pracy (likwidacja małej rysy, 

malowanie całego elementu lub przelakierowanie karoserii).

Zastosowanie właściwych utwardzaczy i rozcieńczalników pozwala wykonać naprawę  

w każdych warunkach. Naprawa elementu, zabezpieczonego podkładami MaxMeyer, pokrytego 

bazą AquaMax i wykończonego lakierem bezbarwnym UHS MaxMayer, jest procesem w pełni 

zgodnym z technologią MaxMeyer, a tym samym gwarantuje najwyższą jakość wykonanej pracy.





Naprawa tworzyw sztucznych

Zestaw produktów MaxMeyer do napraw tworzyw sztucznych pozwala wykonać kompleksową 

naprawę plastikowych elementów samochodu. W skład wysokiej jakości systemu wchodzą 

zmywacze antystatyczne, podkłady, bazy matujące i dodatki strukturalne.





Dodatki 
i produkty uzupełniające

Szeroka oferta MaxMeyer obejmuje również produkty dodatkowe, umożliwiające wykonanie  

z najwyższą jakością nawet najtrudniejszej naprawy i osiągnięcie doskonałego wyglądu 

końcowego powłoki.






