
Caring about the differences!
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Lechler on perustettu vuonna 1858 ja siitä 
lähtien miljoonat ihmiset ovat valinneet Lechler 
–maalit teollisuuteen, automaalaukseen, 
sisustukseen, veneisiin sekä kalusteisiin. 
Näitä eri sektoreita yksilöi Lechlerin 5 brändiä.

Tänä päivänä noin 600 ihmistä antaa kykynsä 
ja intohimonsa työskennelläkseen Lechler 
maalituotteiden tutkimuksen, tuotekehityksen, 
tuotannon ja markkinoinnin parissa, sekä  
kouluttaakseen tuotteiden käyttäjiä.

Lechlerin pääkonttori sijaitsee Comossa, jossa 
sijaitsee myös yksi sen Italian tuotantopisteistä 
Seregnon ja Folignon lisäksi. Lechlerin 
neljä tytäryhtiötä sijaitsevat Machesterissa 
(Iso-Britannia), Grenoblessa (Ranska), 
Barcelonassa (Espanja) ja Kasselissa (Saksa).

Brasiliassa Paraìssa (Rio Grande do Sul) 
yhtiöllä on tuotantolaitos ja tytäryhtiö. 
Tämän lisäksi Brasiliasta löytyvät tytäryhtiöt 
seuraavista paikoista; Rio Negrinho (Santa 
Catarina), Tocantins (Minas Gerais) ja Paulínia 
(São Paulo).
.



Lechlerillä on kunnianhimoinen tavoite; tehdas toivoo voivansa 
luoda tuotteita ja palveluja, jotka vastaavat aina asiakkaiden 
tarpeisiin sekä odotuksiin.

Näiden tuotteiden ja palveluiden tulee taata suorituskyky, 
kunnioittaa ympäristöä ja antaa automaalarille mahdollisuus 
ammattitaitoiseen tekemiseen ja saada aikaan enemmän 
tuottoa korjaustyöstään.

Ympäristövastuu oli pääkonsepti, joka ajoi Lechleriä  
investoimaan projektiin HS tuotteiden siirtymisessä alhaisten 
ympäristövaikutusten omaaviin vesiohenteisiin tuotteisiin.
Vesiohenteisten maalien projekti  perustettiin kehittämään 
ja saamaan asiakkaiden käyttöön tuotteita ja järjestelmiä, 
jotka ovat innovatiivisia, teknologialtaan tulevaisuuteen 
suuntautuneita ja kunnioittavat ympäristöä.





Jatkuva innovointi ja tutkimus 
automaalauspinnoitteiden teknologiasta on 

johtanut siihen, että Lechler kehitti HYDROFANin: 
kattavan LOW VOC vesiohenteisen linjan, joka 

koostuu innovatiivisesta basecoat järjestelmästä ja 
jota täydentää fillerit, kirkaslakat sekä aputuotteet, 

joilla on mahdollista toteuttaa kokonaisvaltainen 
vesiohenteinen maalausprosessi. 

HYDROFAN 

Innovatiivinen 
vesiohenteinen 
teknologia!
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- Sekoitusjärjestelmällä saat aikaan 2-kerrosvärit autoihin, 
moottoripyöriin sekä hyötyajoneuvoihin.

- Käytännöllisessä pakkauksessa tuleva tuote takaa 
 erinomaisen tuloksen ja työskentelyprosessin 
 parantumisen.

- Kompakti järjestelmä, joka koostuu 60 basesävystä, 
 jotka ovat 0,25, 0,5 ja 1 litran kokoisissa astioissa. 

Kokonaisjärjestelmän hyvä aloitusvolyymi on noin 
 40 litraa, jolla saat aikaan sekä metalli-, helmiäis-  sekä 

solidvärejä.

- Saatavilla 2 ohennetta (standardi ja hidas), jotka vastaavat 
erilaisiin tarpeisiin riippuen maalattavasta pinta-alasta, 
työskentelylämpötiloista ja ilmankosteudesta. Saatavilla 

 myös häivytysohenne. 

Tuote on käytännöllinen: Et tarvitse lisäaineita, kovettajia tai
sekoituskonetta.

Tuote on helppo ruiskuttaa: Tuote on helppo ruiskuttaa
perinteisellä ruiskulla.

Tuote on nopea: Tuotteen erittäin nopeat haihdutusajat 
tekevät siitä helpon hioa ja suojata.

Kokonaisvaltaisessa ja luotettavassa värivalikoimassa on 
saatavilla yli 35 000 värisävyä.
Pigmenttien määrä ja astiakoko mahdollistavat pigmenttien 
nopean kierron.
Ihanteellinen pieniin korjauksiin sekä ylimaalauksiin.
Tuotteen ominaisuudet ja helppo ruiskutettavuus eivät 
vaadi muutoksia maalaamon normaaliin varustukseen.
Voidaan ylimaalata kaikilla Macrofan/Hydrofan valikoimien
kirkaslakoilla erinomaisin tuloksin.

HYDROFAN 
BASECOAT 
JÄRJESTELMÄ 
Innovaatio 
palveluksessanne!

116 cm
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HF 900-920 
HR912 
100-200x1000 ml

Dir. 2004/42/II b (d) (420)

Base pigmentit

20°C / HR 50%: 30-40 min.
or 5-10 min.
40-60° C: 5-10 min.

+5/+35°C
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“Puhtaus, 
kustannustehokkuus
nopeus&helppous”

Hydrofan basecoatit ovat pakattu innovatiiviseen 
Hydro-pulloon.

- Pullossa on itsepuhdistuva Pika-annostelu korkki, 
jolla on mahdollisuus annostella 0.1 grammasta 

 satoihin grammoihin.

- Tuotteet ovat valmiita käytettäväksi ilman 
 lisäaineita ja konverttereita, mikä tekee värin 
 valmistamisesta helppoa. 
 
- Mahdollista välitön tyhjän pullon vaihto
 ilman tuotteen hukkaa.

- Tuotteet toimitetaan lämpösuojatussa ja eritetyssä 
kuljetuspakkauksessa, joka takaa tuotteen stabili-
teetin kuljetuksen aikana. 

- Ei tarvetta uusille varastolaitteille: varastointiin 
riittävät yksinkertaiset hyllyt (Hydrobox). 

- Hydrobox on turvallisempi: vankan rakenteen an-
siosta, jossa ei ole mekaanisia tai sähköosia, ei ole 
tarvetta sekoituskoneelle. 

- Hydroboxiin on mahdollista integroida 
 lämmityssarja. 

Perinteinen
järjestelmä

Hydrofan

30’’
Annostelun
esivalmistelu
Hydro-pullolla.

1’
Sekoittaminen sekoitus-

koneessa 
ennen annostelua

1’30’’
Sekoituskansien 

pesu ja asentaminen 
astiaan.

1’
Kannen avaus ja

ensimmäinen 
sekoitus.
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Järjestelmä koostuu 31 tiivistetystä pigmentistä 
(MACROBASE), 6 erityisestä sideaineesta, joista 
voidaan valmistaa solid pintamaaleja erilaisilla 
suorituskyvyillä ja efekteillä, sekä 6 muuta sideainetta, 
joista voidaan valmistaa erityyppisiä värillisiä fillereitä/ 
primereita.

- Kokonaisvaltainen valikoima maaleja UHS tuotteista 
nitro-akryylituotteisiin 

- Valtava valikoima värejä ja efektejä 
- Laaja valikoima värillisiä fillereitä/ primereita 
- Hyvä peitto ja tuottavuus

Järjestelmä on monipuolinen, järkevä ja modulaarinen, 
sekoituskonejärjestelmä, joka mahdollistaa pintamaalien 
ja fillereiden valmistamisen erilaisilla teknisillä ominaisuuk-
silla ja suorituskyvyllä.  

Järjestelmällä saat 
lisäarvoa työhösi.

Macrofan HS
Järjestelmä

Modulaarinen 
kokonaisuus solidvärien 
maailmaan ! 
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Sekoituskonejärjestelmä, joka koostuu 26 
tiivistetystä pigmentistä (Macrobase)
ja 6 erityisestä sideaineesta, joka mah-
dollistaa 15 000 solid värin valmistamisen 
erilaisilla suorituskykytasoilla
(UHS, MS ja nitro-akryyli)
ja efektit (kiiltävä, matta ja tekstuuri). 

MAC4: 
UHS kiiltävä emali, jolla erittäin hyvä riittoisuus ja 
peittokyky VOC < 420 gr./l.

MAC1: 
MS kiiltävä emali, kohteisiin, joita ei koske DIR: 
2004/42/CE direktiivi.

MAC14: 
Matta naarmuuntumaton emali, jossa satiiniefekti,  
ulko-osiin. 

MAC15 and MAC16: 
Emali, jossa tekstuuriefekti. Auton sisä- ja ulko-osiin. 

MAC5: 
1K nitro-akryyli kiiltävä emali vanhoihin autoihin ja 
moottoripyöriin. 

Macrofan HS
Pintamaali- 
järjestelmä
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Tämä sekoituskonejärjestelmä 
koostuu 10 tiivistetystä pigmentistä 
(MACROBASE), 5 pigmenttiä, jotka 
kuuluvat myös “pintamaali” moduliin, 
sekä 6 erityistä sideainetta, jolla 
saadaan aikaan 4 eri fillerityyppiä 
(fillereistä sealereihin), 1 primer/ filler 
ja 1 muoviprimer.  Kaikki nämä ovat 
saatavissa 400 eri värissä tarjoten 
kattavan värivalikoiman auton 
maalausprosesseihin. 

MAC 71
HS hyvin täyttävä polyakryylifilleri 
hiontamaaliksi.

MAC 75
HS erittäin nopea polyakryyli filleri 
hiontamaaliksi. 

MAC 81
2K primer/filler suoralla tartunnalla kaikille 
pinnoille (kataforeesi, muovit, jne.)  märkää-märälle 
työmenetelmälle tai hiontamaaliksi. 

MAC 85
HS polyakryyli sealer märkää-märälle työmenetel-
mälle tai hiontamaaliksi.

MAC 9
HS polyakryyli sealer märkää-märälle 
työmenetelmälle.

MAC 0
1K universaali primer autoissa käytettäville 
muoveille.  

Kun käytät sävytettyjä fillereitä mahdollistat, että 
3-kerrosmaalauksen ensimmäinen kerros voidaan 
tehdä käyttämällä filleriä. 
Sävytetyt fillerit mahdollistavat myös peittokyvyn 
paranemisen ja ajan säästön. 

Macrofan HS
Primer&Filler 
Järjestelmä

Ajan säästö

Kustannussäästö
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Tuote-
valikoima

Kirkaslakat
Täydellinen valikoima korkean suorituskyvyn tuotteita,jotka 
ovat yhdenmukaisia ilmakehän päästöjä käsittelevien 
säädösten kanssa. Kirkaslakat ovat saatavilla sekä UHS 
liuotinohenteisina (MACROFAN linja), että vesiohenteisina 
(HYDROFAN linja) tuotteina, joilla saadaan aikaan kiiltäviä, 
keski-kiitäviä, mattoja ja naarmuuntumattomia pintoja. 
Perinteisiin, sekä ilmakuivuviin prosesseihin.

Harmaan skaala

Filleri ja primer valikoima on kokonaisvaltainen ja koostuu heti 
käyttövalmiista liuotinohenteisista ja vesiohenteisista tuot-
teista, joilla pystytään vastaamaan erilaisten korjausproses-
sien ja työmenetelmien tarpeisiin.
Innovatiivinen MACROFAN valikoima ja perinteisempi 
GREEN-TI filler vastaavat kaikkiin tarpeisiin. 

Fillerit ja Primerit

High Efficiency Logo

“HI-Efficiency” (suom. korkea tehokkuus) logo yksilöi tuottei-
ta ja palveluita, jotka ovat kehitetty optimoimaan maalaamon 
maalausprosesseja ja tarjoamaan kilpailuetua. 

Kitit
Turvallisuus ja helppokäyttöisyys ovat ensiarvoisen tärkeitä 
ominaisuuksia kaikille kiteille. 
Tarjolla universaalikiteistä perinteisiin, sekä myös 
erikoistuotteita, kuten muovikittejä tai kittejä, jotka sisältävät 
lasikuitua. 
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Energy Spray Line
Energy Spray Line on valikoima spray tuotteita pieniin ja 
nopeisiin korjauksiin. 
Tarjolla valikoima materiaaleja ammattikäyttöön käsittäen 
fillerit, primerit, kirkaslakat ja aputuotteet. 

Multiprogram
Multiprogram on Lechlerin ohjelma REFINISH valikoiman 
kovettajien ja ohenteiden järkeistämiseen. 

Kaikki suorakiiltomaalit ja kirkaslakat, kuten muös fillerit 
käyttävät samoja kovettajia (MH100 linja) ja ohentajia 
(Autorefinishing), joiden avulla taataan: 
 
- Varaston optimointi
- Helppokäyttöisyys
- Pienennetään virheriskiä
- Pienempi tuotekulutus

Kiilloitusaineet
Lechler tahna- ja kiilloitustuotelinja on kehitetty 
tarjoamaan optimaalinen esteettinen lopputulos. 
Uusi teknologia takaa maksimaalisen suojan ajassa. 



PC Box
Tämä tietokone(joka voidaan asemoida 
työasemaan) yhdessä Lechler ohjelmiston 
ja siihen yhdistetyn 7 tai 35 Kg elektronisen 
vaa´an kanssa, joka mahdollistaa helpon väri-
kaavahaun, ja takaa helpon kontrollin ja 
annostelun eri komponenteille. 

Lechler Explorer® / MAP
Paint&Color Management Software

Nämä monitoimiset maalin hallintaohjelmistot 
ovat suunniteltu optimoimaan käyttäjän 
suorituskyky ja tuottavuus. 
Ohjelmat mahdollistavat kaavoittamisen, haun, 
huollon, maalin annostelun, tilausten hallinnan 
ja raportit, kuten myös etikettien ja käyttöturva-
tiedotteiden tulostamisen, näyttää tuotteiden 
tekniset tiedot ja antaa mahdollisuuden tuotteiden 
varaston hallintaan. 
Ohjelmaa voidaan päivittää realiaikaisesti 
yksinkertaisen nettiyhteyden avulla. 

Värit ja 
tekninen tuki
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Color Match Explorer
Color Match on Lechlerin järjestelmä värin hakuun 
monikulmaisella spektrofotometrillä, jota käytetään sille 
suunnitellulla ohjelmistolla, tehden värin yksilöinnistä 
varmempaa jopa erittäin hankalissa sävyissä. 

Color Box 5 & Color Box 5 
Chroma
Värimallit tuhansista värireferensseistä, mallit ovat ruiskutet-
tu viimeisellä automaalausteknologialla ja ne ovat kooltaan 
ison kokoisia kortteja.
Varianttimallit ovat erityisen suositeltavia, kun halutaan 
tehdä tarkka ja luotettava värin yksilöinti autosta. 
Color Box5 päivitetään säännöllisesti uusilla väreillä. 
Se on saatavilla joko kromaattisessa järjestyksessä 
(Color Box 5 Chroma) tai merkkikohtaisessa 
järjestyksessä (Color Box 5).

Master Car 5
Modulaarinen värikatalogi, jossa värimallilastut solid-, 
metalli-, mica-/helmiäisväreihin liikenteessä oleviin autoihin. 
Väriviuhkat ovat sijoitettu käytännöllisesti jaettuihin laatikoi-
hin automerkin mukaan. 

Hydrofan e Macrofan 
Tinting Guide
Colour fans proposing the base colour
development of Hydrofan and Macrofan systems.

Macrofan Primers 
& Fillers Tinting Guide
Käytännölline väriviuhka, joka sisältää yli 180 alkuperäistä 
primer/filler värimallia, joiden taakse on kaava printattu. 
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Värisivut
www.lechler.eu
Sivut antavat tietoa värikaavoista ja autoval-
mistajien värivalikoimista, ja niitä päivitetään 
jatkuvasti reaaliajassa.

Teknisen tuen konsultointitiimi
Tekninen tukitiimi on saatavilla kentällä
ja toimistossa tukemaan sinun tarpeitasi.

Laitteet ja Ohjelmistot 
Tekninen tuki
Lechler kokemus ja ammattitaito on asiakkaan 
käytössä, jotta voidaan taata sekoituskoneiden 
oikea toiminta, sekä spectrophotometrin ja 
ohjelmien toiminta. 

Lechler Refinish internetsivu: 
http://refinish.lechler.eu
Sivut ovat integroitu virallisiin Lechler -sivuihin, 
Lechler Refinish sivut kokoavat yhteen kaiken tiedon, 
joka on hyödyllistä asiakkaille ja ammattilaisille 
automaalausmarkkinoilla. Ne kuvailevat arvolupauksen 
ja värityökalut, esittelee viimeisimmät tuotteet sekä 
projektit ja korostaa mitkä tiedot ovat käytännöllisiä 
loppukäyttäjälle. 

Uutiset osiossa ja kotisivun laatikoissa esitellään projektit 
ja jakelijoiden ja maalaamoiden tapahtumia, sekä 
kutsutaan kaikki osapuolet jakamaan kokemukset ja 
aloitteet Lechlerin markkinointiosaston kanssa.  

Lechler Refinish online 
Tuotekatalogi

Online katalogi mahdollistaa, että voit hakea tuotteita läpi 
Lechler Refinish tuotelinjan tuotteen nimen, koodin tyypin 
tai järjestelmän perusteella. Jokainen tuote on kuvattu 
asiaan kuuluvalla tekniset tiedot ja käyttöturvatiedote 
lomakkeilla, joissa lisäyksityiskohdat. Samalla näet 
vaaditun markkinointitiedon. 

Lechler Portaali
Lechler Portaali (http://portal.lechler.eu) kokoaa yhteen 
kaikki Lechlerin internet palvelut asiakkaalle. Sen toimin-
noilla asiakas pysyy jatkuvasti päivitettynä ja se on hyvä 
tapa pysyä ajantasalla tiedosta ja materiaalesta. 

Tieto ja toiminnallisuus reaaliajassa 
kaikille laitteille 
Internetsivut (http:/www.lechler.eu) ovat käytettäviessä 
sekä pöytätietokoneella, että mobiililaitteilla, joilta 
molemmilta näet Lechlerin koko arvolupauksen. 
Sivut ovat saatavilla viidellä eri kielellä ja ne ovat 
referenssikohde, jolla pysyt päivitettynä Lechlerin uusista 
tuotteista ja palveluista, kuten myös merkeistä. 
 

“Centre for Excellence” osio on kokonaisuudessaan 
omistettu asiakkaille, josta he voivat ladata 
koulutuskalenterit ja ohjelmat koulutuskursseille. 

Lechler 
Nettisivut 

Tekninen
Konsultointi
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Refinish 
Järjestelmät

Perusasennus 
HYDROFAN Basecoat Järjestelmä (HYDROBOX) 
Voidaan valmistaa kaikki auto-/moottoripyörä värit 
solid-, helmiäis-, ja metalliväreissä 2-kerrosmaa-
lauksiin.

HYDROFAN Basecoat System (HYDROBOX).

MACROFAN HS Primerit&Fillerit 
(Sekoituskone10 MACROBASElle)
Voidaan valmistaa sävytettyjä primereita ja 
fillereitä alkuperäisväreissä, joilla auto maalattu 
ensimaalauksen yhteydessä. 

HYDROFAN Basecoat System (HYDROBOX). 

MACROFAN HS Pintamaalit
(Sekoituskone 26 MACROBASElle) –Voidaan valmis-
taa kaikki auto-/moottoripyörä värit solidmaalauksiin. 

+

HYDROFAN Basecoat System (HYDROBOX).

MACROFAN HS SYSTEM 
(Sekoituskone 31 MACROBASElle)
comprising:
• Pintamaalit – Voidaan valmistaa kaikki auto-/moot-

toripyörä värit solidmaalauksiin.
• Primerit &Fillerit– Voidaan valmistaa sävytettyjä 

primereita ja fillereitä alkuperäisväreissä, joilla auto 
maalattu ensimaalauksen yhteydessä.

Premium plus asennus

Premium asennus

Perus plus asennus

+

+
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Koulutus ja  
Konsultointi

Kaikki palvelut ovat asiakkaan käytettävissä Lechlerin 
CENTRE for EXCELLENCE -koulutuskeskuksessa. 
Siellä on mahdollista opastaa asiakasta tuotteen oikeaan 
käyttöön.  

Lechlerin  Centre for Excellence -koulutuskeskus on 
monitoimialue loppukäyttäjille ja jakelijoille. 
Siellä on käytettävissä viimeisimmät laitteet ja 
instrumentit niille omistetuissa työskentelytiloissa, jotka 
tarjoavat:

• Korkean tason ammatillista päivitystä teoria- ja 
käytönnön kurssien avulla, jolla taataan maksimaalinen 
lopputulos lyhyimmässäkin ajassa. 

• Tuote-, väri- ja laitekonsultointia. 
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4LECHLER S.P.A. 
22100 Como - Italia 
Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111 
Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu

LECHLER COATINGS LTD. 
Unit 42, Pochin Way - Middlewich 
Cheshire CW10 0GY - UK
Tel. +44 (0) 1606 738.600 
Fax +44 (0) 1606 738.517
lechler.uk@lechler.eu

LECHLER COATINGS FRANCE E.U.R.L.
Actipole - 65, rue de la Béalière 
38360 Noyarey - France
Tel. +33 (0) 4 76.53.71.81 
Fax +33 (0) 4 76.53.71.89
lechler.france@lechler.eu

LECHLER COATINGS IBERICA, S.L.
Calle Primer de Maig, 25-27
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona - España
Tel. +34 93.264.93.20 
Fax +34 93.264.93.21 
lechler.iberica@lechler.eu

LECHLER COATINGS GMBH 
Lilienthalstraße 3 (Halle 12)
D-34123 Kassel - Deutschland
Tel. +49 (0) 561 988.380 
Fax +49 (0) 561 988.38.38
lechler.de@lechler.eu

LECHLER DO BRASIL S.A.
Rua 2, Distrito Industrial IV n.10 
Bairro: São Lucas CEP: 95360-000 
Paraí (Rio Grande do Sul) - Brasil 
Tel./Fax +55 54 3477 1882/2107 
lechlerdobrasil@lechler.com.br

LECHLER MAAHANTUOJA SUOMESSA:
Ykkösväri Oy
Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI
PUH 010 666 4700
EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi
INTERNET: www.ykkosvari.fi

LECHLER JÄLLEENMYYJÄT SUOMESSA:
http://www.ykkosvari.fi/yhteystiedot.htm

www.lechler.eu


