100 % fargenøyaktighet

– gang etter gang.
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Spies Hecker – helt enkelt nærmere.

An Axalta Coating Systems Brand

Permahyd® Hi-TEC 480:
for nøyaktige farger hver gang

Variasjonen i finisher på nye biler blir større for hver dag som går. Det økende antallet
imponerende farger og effekter skaper utfordringer for alle verksteder. Vi utvikler kontinuerlig
Permahyd Hi-TEC 480-baselakken for å hjelpe deg og bedriften din med å finne den rette
fargeformelen og de rette pigmentene. Dette gjør det mulig å håndtere alle reparasjonsjobber
uten problemer. Uansett om det er snakk om en ny modell eller en gammel sliter, gir Hi-TEC
480-baselakken garantert effektiv påføring med nøyaktige farger – gang etter gang.
Permahyd Hi-TEC Basecoat 480: Et nyskapende
lakksystem som oppfyller selv de høyeste krav.
Bruk Permahyd® Hi-TEC Basecoat 480 for oppnå en enestående
ensartet finish og høy fargenøyaktighet – selv for de mest utfordrende
fargene og effektene. Takket være nyskapende teknologi er det mulig
å påføre Hi-TEC 480 raskt og sikkert i én omgang – uten pauser. Dette
sikrer korte prosesstider og økt effektivitet på verkstedet. I tillegg får
du bedre og enklere utflekking, samt fleksibel påføring for interiør-,
flerlags- og flerfargelakkering.
Vi tilbyr Hi-TEC 480 i flere alternativer fra 250 ml til 3,5 l – slik at du
kan bestille ut fra hvor ofte du bruker en bestemt formel og finne en
kostnadseffektiv løsning. Og når nye farger og effekter introduseres av
produsenter, blir de analysert og umiddelbart lagt inn i porteføljen vår

For mer informasjon kan du skanne
QR-koden eller gå til nettstedet vårt:
spieshecker.no/hi-tec

Garantert fargenøyaktighet.
Nøyaktige farger er avhengig av to nøkkelelementer: riktig
lakkblanding og riktig formel. Derfor setter billakkerere sin lit til
ColorDialog Phoenix-spektrofotometeret vårt. Det måler ikke
bare fargetonen, men også effekten – noe som gir et mer presist
sluttresultat. Spektrofotometeret kobles trådløst til den nettbaserte
databasen vår med fargeformler i Phoenix-nettskyen, og gjør det
enkelt å finne den perfekte matchen blant 200 000 stadig oppdaterte
formler. Og takket være den tette kontakten vi har med bilprodusenter,
kan du være trygg på at den rette formelen alltid vil være tilgjengelig
for både gamle og nye kjøretøy – slik at du garantert kan gjøre
kundene dine 100 % tilfredse.

Spies Hecker – simply closer.

