
Stat-Gun
- fjerner statisk elektrisitet 
og gir bedre lakkresultat!

Gjør Stat-Gun til ditt 
verksteds mest 
lønnsomme verktøy



Hva er Statisk elektrisitet? 
Og hvorfor er det et problem?

Hva er Statisk elektrisitet?

Statisk elektrisitet er den usynlige 
fienden for perfekt lakkfinish! Du vil 
kanskje bli overrasket over å få vite 
hvor mange hverdagsproblemer, og 
hvor mye tapsbringende ekstraarbeid, 
statisk elektrisitet forsårsaker.

Hvorfor er det et problem?

De fleste vet at statisk ladning er 
en betydelig årsak til dårlige lakk-
resultater. Statisk ladning gjør at 
metallicpartikler ikke legger seg helt 
flate, gir problemer med blandings-/
fargematching, ujevn påføring av lakk, 
mørke kanter, lappete effekt mm.
Selv de beste lakkerere, i de reneste 
miljøer, kommer ikke unna problemene 
statisk elektrisitet kan forårsake. 
Men, det skaper sjelden problemer 
som ikke kan løses. Noen unngår 
problemene ved å bruke ekstra mye 
tid på jobben og mere materialer. 
Dette reduserer selvfølgelig både 
produktivitet og fortjeneste.

Hvordan oppstår statisk elektrisitet?

Mange daglige oppgaver i et 
opprettingsverksted kan forårsake 
lading av statisk elektrisitet. Dette kan 
være sliping, avtørking med klebrige 
kluter, bruk av trykkluft, maskering og 
ved påføring av materialer. Den siste 
prepareringsprosessen, avtørking 
med klebrig klut, er det som genererer 
mest statisk elektrisitet. Alle disse 
oppgavene involverer en eller annen 
form for kontakt og separasjon med 
objektet som skal lakkeres - enten 
fysisk eller luftkontakt.

Hvordan kan problemet fjernes?

Den eneste måten å fjerne statisk 
elektrisitet effektivt gjennom hele 
lakkeringsprosessen, er å bruke 
ionisert luft. Etter hvert som den 
statiske elektrisiteten oppstår, 
vil de positive og negative ionene 
produsert av Stat-Gun nøytralisere 
ladningen - positive nøytraliserer 
negative og omvendt.



Eliminer problemene 
med statisk elektrisitet

Støv- og skittoppsamling

De minste partiklene med støv og 
skitt kan forårsake økte kostnader 
når jobben må gjøres om igjen, 
med ekstra bruk av arbeidstid og lakk. 
Objekter som er statisk ladet lager 
et elektromagnetisk felt. Som navnet 
magnetisk antyder tiltrekker det seg 
enhver luftbåren partikkel fra området 
rundt. En ødelagt lakkeringsjobb betyr 
merarbeid med tidskrevende buffing 
og polering. 

Når den statiske elektrisiteten er 
nøytralisert, vil støv og skitt i luften ikke 
lenger trekkes til objektet som skal 
lakkeres - og vil helt enkelt forsvinne 
ut gjennom lakkabinens eksosfilter.

Jevn lakkpåføring

Forskjellene i positive og negative 
statiske ladninger på en overflate vil 
forhindre at lakkfilmen påføres jevnt 
- uansett hvor bra påføringsteknikken er!
Dyktige lakkerere vil bruke all sin 
ferdighet for å unngå ujevn påføring. 
Dette vil ofte resultere i bruk av for 
mye lakk, som igjen kan gi problemer 
med lakkrenning, ujevn flyt o.l.

En grill er et godt eksempel der 
statisk elektrisitet gjør det vanskelig 
å få perfekt lakkflyt. Det betyr dårlig 
dekning i alle hjørnene. Fjernes statisk 
elektrisitet vil lakken flyte helt jevnt ut 
i alle områder.



Nedlegging

Metallicpartikler i lakk reagerer på 
statisk ladning på samme måte som 
jernpartikler vil oppføre seg når en 
magnet er plassert på undersiden av 
flaten der de ligger.
Jo høyere ladning, desto mer oppreist 
vil metallicpartiklene bli tvunget til 
å sitte, noe som i sin tur forvrenger 
nivåene av lys som reflekteres. 
Dette kan resultere i mørke kanter, 
ujevnheter, glorier mm. Faktisk kan 
ethvert område som viser en ujevnhet 
være grunnet statisk elektrisitet.
Det er avgjørende at alle underlag på 
en bil som skal lakkeres er helt fri for 
statisk ladning. Dette for å kunne gi 
jobben et jevnt og helhetlig resultat.

Eliminer statisk elektrisitet med 
ioniseringsteknologi

Statisk elektrisitet oppstår når elektrisk 
isolerte materialer beveger seg, gnisser 
mot eller separeres fra hverandre. 
Dette skjer spesielt under tørre forhold 
når ladninger som har samlet seg opp 
ikke kan finne en ledende vei mot jord. 
De rene og tørre forholdene i 
et sprayavlukke skaper perfekte 
forhold for å generere store mengder 
statisk elektrisitet.
Alle materialer inneholder positive og 
negative ladninger; disse er i form av 
positive ioner, negative ioner og nøytrale 
molekyler. Når to overflater føres 
sammen, f.eks under støvavtørring 
med klebrig klut, vil overflateelektroner 
bli delt, noe som etterlater ”lapper” av 
positive og negative statiske ladninger. 
For at overflaten igjen skal kunne 
bli nøytral, må ionene bli ført til det 
ladede området. Positiv nøytraliserer 
negativ og omvendt.
Dette gjøres enkelt ved å bruke Stat-Gun 
som siste del av prepareringen før 
lakkering. Stat-Gun bruker en 
microprosessor til å generere høy 
spenning, overført gjennom volfram 
emittere, som i sin tur genererer 
positive og negative ioner.
Luftflyt er en viktig del av prosessen. 
De genererte ionene kan da flytte seg 
raskt og fordele seg jevnt over det 
ladede området. Luftsirkulasjon 
hjelper også til med å fjerne 
ødeleggende partikler som var 
bundet av statisk ladning.



PRØV DEN 
GRATIS   
I EN UKE 

PRØV DEN 
GRATIS 

  
I EN UKE

 

Hvorfor du burde bruke 
Stat-Gun

Ved å bruke Stat-Gun på hver jobb og 
mellom hvert lag kan du redusere alt dette:

• Støv- og skittoppsamling

• Gloriens mørke kanter

• Blandingsproblemer

• Fargematchingsproblemer

• Lappete, ujevn påføring - f.eks merker 
   etter klebrig avstøvingsklut

• Renner/ujevnheter

• Overforbruk av materialer 

Fordeler:

• Forbedre metallic nedleggelse

• Utførelseshastighet

• Øke lønnsomheten gjennom å 
   redusere total prosjektstid/
   omgjøringer/materialbruk

• Øket jobbtilfredshet ved å oppnå en 
   perfekt finish første gangen, hver gang!

For ytterligere info:

www.stat-gun.com
Telefon +47 22 61 41 01



For å erfare hvordan Stat-Gun kan gi deg bedre 
lønnsomhet - og for å prøve den GRATIS i en uke, 
bare ring: +47 22 61 41 01

For å se produktdemo: www.stat-gun.com

Vil du gjerne vite mer om 
Stat-Gun

Eneforhandler i Norge:
Verktøypartner AS
Telefon +47 22 61 41 01
ab@verktoypartner.no
www.verktoypartner.no

Static Solutions, UK
Telefon +44 (0) 1226 280798
info@static-solutions.com
www.stat-gun.com


