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Veel auto’s rijden rond met cosmeti-
sche schade. Vaak tot groot onge-
noegen van de eigenaar. De ooit zo
mooie auto wordt ontsierd door een
deukje in het portier, een kras op de
bumper, een beschadiging van het
dashboard of een brandgaatje in de
bekleding. Maar weinig automobi-
listen weten dat ze voor een luttel
bedrag deze (vaak niet-verzekerde)
schades kunnen laten repareren,
waarna de auto weer helemaal
‘strak’ is.
Ook voor de inruilers van het auto-
bedrijf is ‘spotrepair’ een uitkomst.
Door kleine beschadigingen vrijwel
onzichtbaar weg te werken brengt
de occasion meer op en is gemakke-
lijker te verkopen.

Autobedrijven en schadebedrijven
die spotrepair actief oppakken en
promoten kunnen hier een aantrek-
kelijke omzet mee scoren. Het trekt
bovendien nieuwe klanten aan.
Denk overigens niet dat de aanschaf
van het juiste gereedschap en pro-
ducten een garantie is voor succes.
Spotrepair vergt vooral vaardige
handen. Ga daarom eerst in de leer
bij de professionele aanbieders. Op
deze pagina’s maakt u met een aan-
tal kennis. Doorgaans verzorgen
deze leveranciers ook praktische
trainingen, zodat u zich de fijne
kneepjes van ‘klein schadeherstel’
snel eigen maakt. �

Auke Cupédo

Zonder kostbare spuitcabine, dure richtbank en high tech lasapparaat toch een deel

van de schademarkt veroveren. Dat klinkt in tijden van recessie als muziek in de oren.

Het toverwoord luidt ‘spotrepair’. Repareren van kleine beschadigingen aan carrosse-

rie en interieur is een enorme groeimarkt. Een kans die zowel de schadespecialist als

het autobedrijf niet mogen laten lopen.

Spotrepair: maak er werk van!

Schadeherstel
in het klein

Schadeherstel

Met het Standoflash UV-systeem
realiseert autolakkenfabrikant
Standox razendsnelle spotrepair.
Het bestaat uit een plamuur, vul-
lende grondverf en blanke lak.
Elk product wordt na het opbren-
gen binnen enkele seconden ge-
droogd met speciale UV-stralen.
De totale tijdbesparing is aan-
zienlijk, tot wel 70% in vergelij-
king met de conventionele repa-
ratietechniek. Zo kunnen kleine

Razendsnel droog met UV-techniek
schades bliksemsnel worden her-
steld, en zonder dat er een spuit-
cabine aan te pas komt. Behalve
de hoge doorloop-
snelheid wordt ook
een forse energie-
besparing gereali-
seerd omdat de
spuitcabine niet op
temperatuur hoeft 
te worden gebracht.
Om het schadebe-

drijf de fijne kneepjes van spotre-
pair bij te brengen, verzorgt
Standox speciale cursussen. Daar-

Foto: CROP

bij wordt veel aandacht besteed
aan het analyseren van de schade
en het bepalen van de juiste her-
steltechniek. Die wordt vervol-
gens uitgebreid in de praktijk be-
oefend.
Dat er met het Standoflash UV-
systeem hoogwaardige reparaties
mogelijk zijn, bewijst de goed-
keuring van Mercedes-Benz. �

www.standox.nl
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Meer weten over schadeherstel?
Zoekt u aanbieders van autolakken, non-paint-producten, gereed-
schappen of schadeherstelapparatuur? 
Ga naar www.AMT.nl/schadeherstel, waar we u in contact bren-
gen met alle leveranciers. Ook treft u er reportages aan van mo-
derne schadebedrijven, artikelen over schadeherstelequipment en
reparatietechnieken, productnieuws en nog veel meer.

Glasurit voorspelde al enkele ja-
ren geleden dat het herstel van
kleine beschadigingen een enor-
me groeimarkt gaat worden. Om
van deze kansrijke activiteit te
kunnen profiteren, introduceer-
de Glasurit de repairShop. Een
compleet inrichtingsconcept in-
clusief equipment, om op 30-60 m2

het herstellen van kleine schades
in de volle omvang uit te kunnen
voeren. Daarbij blijft de auto op
dezelfde plaats staan tijdens het
complete herstelproces (dat ma-
ximaal 2 uur in beslag neemt);
een groot verschil met de traditi-
onele werkwijze in het schadebe-
drijf. De repairShop kan zowel
door autodealers als door scha-
debedrijven worden geëxploi-
teerd en werkt als onafhankelijke
economische unit binnen het be-
drijf. Daardoor is het rendement

volledig transparant. En dat re-
pairShop geld oplevert, bewijzen
vele internationale pilots.
Glasurit levert niet alleen het
concept, maar traint ook de re-
ceptionisten in het herkennen
van kleine schades en hoe hier
een commercieel gevolg aan te
geven. Met behulp van calcula-
tiesoftware kan men direct een
prijsopgave doen. Het personeel
van de repairShop wordt op tech-
nisch vlak getraind en Glasurit
biedt diverse promotiemiddelen
aan om de diensten van de re-
pairShop onder de aandacht te
brengen bij de automobilist. Dus
een goed doordachte all-in-for-
mule om winstgevend aan de slag
te gaan met kleine schades. �

www.glasurit.nl

Meteen aan de slag met
Glasurit repairShop

Car Repair Online Products, kort-
weg CROP, is distributeur van het
complete WPT Reconditionering
Assortiment. WPT Systems Eu-
rope is gespecialiseerd in gereed-
schap voor spotrepair.
Maar CROP staat de spotrepair-
specialist ook terzijde met eigen
ontwikkelde producten. Voor-
beeld is de Magnum TL-daglicht-
lamp op verrijdbaar statief.
Vooral bij het uitdeuken zonder
spuiten is optimaal licht een
voorwaarde. Dat is met de Mag-
num-daglichtlamp gegarandeerd.
Door de reflectie van de TL-bui-
zen op het plaatwerk, is precies
te zien waar het uitdeukgereed-
schap of de lijm-adapter moet
worden geplaatst. De lichtop-
brengst benadert het natuurlijk
daglicht en daardoor is deze
lamp ook zeer geschikt voor be-
paling van de juiste autokleur.

De Magnum-daglichtlamp is
voorzien van 3 stuks 36W lam-
pen, die goed beschermd zijn in
een kunststof behuizing met rub-
beren stootrand. Het statief is tot
2,4 meter in hoogte verstelbaar.�

www.nonpaints.com

WPT verheft spotrepair tot specialisme
Het Nederlandse WPT Systems
Europe is een echte pionier in
het uitdeuken zonder spuiten.
Men stelde een uitgekiend assor-
timent uitdeukgereedschappen
samen en startte praktische trai-
ningen voor de doelgroep. In-
middels zijn autofabrikanten,
importeurs, dealerorganisaties,
schadespecialisten en autobedrij-
ven er klant.
Het eigen WPT-programma biedt
systemen voor uitdeuken zonder
spuiten (hefboom- en lijmtech-
niek), glasreparatie, kunststofre-
paratie (lijmmethode), bekleding-

reparatie (zowel velours als leer),
en spotrepair met UV-droging.
Daarnaast is er het TwenTec-pro-
gramma voor uitdeuken zonder
spuiten, kunststofreparatie (las-
methode), steenslagreparatie,
spotrepair met IR-droging en lak-
verzegeling. Nieuw zijn de Vario-
Tip-uitdeukhamers met verwissel-
bare kunststof opzetstukken.
In eigen huis verzorgt WPT de
Smart Repair-opleidingen, zodat
het aangeschafte gereedschap
optimaal kan renderen. �

www.wpt.nl

Optimaal licht
bij uitdeuken

�
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HBC Smart Repair brengt extra werk
Schadeherstelbedrijven doen er
volgens Metalak verstandig aan
serieus werk te maken van klein
schadeherstel. Het geeft extra
omzetkansen en is ideaal om de

overcapaciteit in de werkplaats
zinvol te benutten.
Metalak heeft er ook een bijpas-
send instrument voor: HBC Smart
Repair. Het betreft een veelom-

vattend concept,
bestaande uit re-
paratietechnieken
voor bekleding,
kunststoffen,
vinyl, leer en
houtstructuur, uit-
deuken zonder
spuiten, voorruit-
reparatie, alumi-
nium velgrepara-
tie tot ontgeuren
van het interieur
aan toe. Werkelijk
een compleet pak-

ket dus, waarmee de werkplaats
alle beschadigingen aan in- en
exterieur kan aanpakken.
Wie kiest voor het Smart Repair-
systeem krijgt van Metalak gratis
een praktijktraining aangebo-
den. Ook diverse promotiemid-
delen maken deel uit van het
concept.
Als het lakschade betreft dan
biedt Metalak een productieve
reparatie-oplossing met de Spies
Hecker UV-producten. Er is een
UV-plamuur, primer en blanke
lak. Een complete spotrepair is
daarmee binnen 30 minuten ge-
klaard! �

www.metalak.nl

Watervlug laksysteem van PPG
Caris van PPG is de afkorting van
‘Car Repair Identification Sys-
tem’. Dit concept helpt schade-
herstellers om bij elke schade de
juiste hersteltechniek te bepalen
en indien spotrepair een uit-
komst is, dit actief aan te bieden
aan de klant. Aan Caris is een le-
venslange garantie op het lak-
werk gekoppeld.

Om spotrepair efficiënt uit te
voeren ontwikkelde PPG een wa-
tergedragen laksysteem in het
programma van Nexa Autocolor.
Het bestaat uit UV SpeedPrime,
Aquabase Plus en HS Plus Express
Clear. De UV-primer droogt
onder invloed van ultraviolet
licht in 2 minuten. Dat levert 30
minuten tijdwinst op vergeleken

met infrarood drogen. Het totale
proces van primen, drogen en
schuren duurt slechts 6 minuten.
Ook de blanke lak is bijzonder.
Met toevoeging van een speciale
thinner droogt deze in 10 minu-
ten. �

www.ppgrefinish.com

Smart Repair werkt alle beschadigingen weg
Wie inruilers voor de verkoop in
smetteloze staat wil brengen, is
bij Verfindustrie Spectrum aan
het juiste adres. Men levert het
Smart Repair-systeem van Color-
Tech. Dit bevat alle benodigde
gereedschappen en producten
om werkelijk elke kleine bescha-
diging aan carrosserie en interi-
eur te lijf te gaan. Voorbeelden
zijn krassen op plaatwerk en
bumper, ruitbeschadiging, kleine
deukjes, brandgaten in bekle-
ding, beschadigingen in leer,
boorgaatjes in het dashboard,
een barst in de bumper tot be-
schadigde velgen aan toe. Smart

Repair weet er allemaal raad
mee.
De reparatiekracht van Smart Re-
pair komt niet alleen van pas bij
het opknappen van occasions,
maar helpt ook de binding met
bestaande klanten te vergroten
en nieuwe klanten naar het be-
drijf te trekken. De automobilist
wil graag af van die lelijke be-
schadigingen, zeker omdat repa-
ratie met Smart Repair geen
kostbare zaak hoeft te zijn. �

www.colortech.nl

www.spectrumverf.nl
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Weg met krassen 
en  sterren in autoruit!
Beschadigingen in de autoruit tij-
dig repareren kan erger voorko-
men en zo kosten besparen.
Glasstech levert het Duobond-au-
toruitreparatiesysteem, compleet
met praktische training. Met de
uitgekiende gereedschappen,
producten en opgedane kennis,
kunnen schadebedrijven en auto-
bedrijven zelf sterretjes en ‘ogen’
in de autoruit nagenoeg onzicht-
baar repareren en daarmee ver-
dere schade voorkomen.

Een ander product van Glasstech
is ‘Scratch A Way’, waarmee
kleine en oppervlakkige krassen
op autoruiten verwijderd kunnen
worden.
Bij de glasspecialist kunt u ook
terecht voor een anti-diefstal
kentekengraveersysteem, een
ets-systeem en alle mogelijke ge-
reedschappen voor het vervan-
gen van autoruiten. �

www.glasstech.nl

Productieve blanke lak
Schadebedrijven die de doorloop-
snelheid van kleine reparaties wil-
len verhogen, kunnen bij Sikkens
terecht voor Autoclear UV. Deze
speciale blanke lak droogt met

behulp van UV-licht. Daarmee
wordt de droogtijd met wel 35%
verkort en gaat geen kostbare tijd
verloren met het opwarmen en
afkoelen van de spuitcabine. Dat
spaart bovendien veel energie.
Het drogen met een speciale UV-
lamp is binnen enkele minuten
klaar. Na ongeveer 30 minuten
kan de opgebrachte lak al gepo-
lijst worden. Autoclear UV is ook
praktisch in gebruik, omdat de
potlife maar liefst 8 uur be-
draagt. Aangemaakte lak kan
dus voor meerdere reparaties ge-
bruikt worden. Dat geeft weinig
afval. �

www.autolakken.nl

Het demonteren van gelijmde
autoruiten kan een lastige en
tijdrovende klus zijn, waarbij je
op moet passen geen schade toe
te brengen aan lakwerk en inte-
rieur. Lascare Carrosserie schiet te
hulp met de Inductor Energy
2000. Dit demontagesysteem is
gebaseerd op het principe van in-
ductieverwarming. Het is inzet-
baar voor het verwijderen van

alle aan de carrosserie verlijmde
onderdelen, dus niet alleen auto-
ruiten maar ook sierlijsten, stri-
pings, stickers, coating,
hemelbekleding en nog veel
meer. De verwijderde onderdelen
kunnen meestal gewoon herge-
bruikt worden omdat ze geen
schade oplopen.
Hoe werkt de Inductor Energy
2000? U kent misschien het in-

ductiekoken op een glazen plaat,
waarbij de kookplaat koud blijft
terwijl de pan heet wordt. Zo
functioneert ook de inductiever-
warmer. Met een verwarmings-
blok wordt alleen het metaal van
de carrosserie verwarmd, en niet
de ruit, het rubber en de achter-
liggende bekleding. Binnen en-
kele minuten laat de lijmlaag los
en kan de ruit worden verwij-
derd. Een zijruitje is binnen 5 mi-
nuten los, een achterruit in
gemiddeld 10 minuten.

www.lascare.nl

Verlijmde onderdelen
eenvoudig verwijderen

Ook Focwa onderkent de groei-
ende belangstelling voor ‘klein
schadeherstel’. Om deze activiteit
verder te professionaliseren in-
troduceerde Focwa onlangs de
nieuwe discipline ‘Focwa LiTe Au-
toschadeherstel’. Het is bedoeld
voor bedrijven die op locatie spot-
repair en/of uitdeuken zonder
spuiten uitvoeren. Focwa behar-
tigt de gezamenlijke belangen,

brengt de trainingsbehoeften in
kaart (waarin VOC een rol speelt)
en geeft ondersteuning bij mi-
lieu- en arbeidsvraagstukken.
Voor toetreding tot Focwa LiTe
Autoschadeherstel stelt Focwa
wel een aantal eisen voor wat
betreft opleidingsniveau en ar-
beidsomstandigheden. �

www.focwa.nl

Nieuw: Focwa LiTe 
Autoschadeherstel
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