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Permahyd® Hi-TEC 480:
para uma precisão das cores consistente

A variedade de acabamentos nos automóveis novos torna-se cada vez maior. O número cada
vez mais impressionante de cores e efeitos cria um desafio para todas as oficinas. Para o
apoiar a si e à sua empresa na procura da fórmula de cor correta e dos pigmentos exatos,
estamos continuamente a desenvolver a Base Bicamada Permahyd Hi-TEC 480. Isto significa
que pode lidar com todos os tipos de trabalhos de reparação sem problema. Quer seja o
modelo de automóvel mais recente ou um mais antigo, a base bicamada Hi-TEC 480 garante
uma aplicação eficiente com uma precisão das cores consistente. Vez após vez.
Permahyd Hi-TEC Basecoat 480: Um sistema
de pintura inovador para as mais elevadas
exigências.

Precisão das cores garantida.

Utilize a Base Bicamada Permahyd® Hi-TEC 480 para obter um
acabamento excecionalmente uniforme e uma elevada precisão
das cores, mesmo nas cores e nos efeitos mais desafiantes. Graças
à nossa tecnologia inovadora, o Hi-TEC 480 pode ser aplicado de
forma rápida e segura numa única aplicação, sem períodos de
evaporação intermédios. Isto garante tempos de processamento
curtos e aumenta a produtividade na sua oficina. Adicionalmente,
pode contar com uma mistura melhor e mais simples , bem como
uma aplicação flexível para trabalhos de repintura de interior,
multicamadas e multicolor.

A precisão dos acabamentos de cores depende de dois elementos
importantes: as tintas de mistura utilizadas e a fórmula correta
aplicada. É por isso que os pintores das oficinas confiam no nosso
espetrofotómetro ColorDialog Phoenix. Não só mede a tonalidade,
como também o efeito, o que aumenta a precisão do resultado
final. Ligado através de Wi-Fi à nossa base de dados de fórmulas de
cores online Phoenix Cloud, é fácil encontrar a combinação perfeita
a partir de uma seleção de 200 000 fórmulas constantemente
atualizadas. Graças às nossas relações próximas com fabricantes
de automóveis, pode ter a certeza de que a fórmula certa estará
sempre disponível para os modelos de veículos mais antigos e mais
recentes, para garantir a satisfação total dos seus clientes.

Para uma maior economia, o Hi-TEC 480 está disponível em várias
opções, desde 250 ml a 3,5 L, para que possa encomendar de
forma eficiente de acordo com a frequência de utilização de uma
determinada fórmula. Quando os fabricantes introduzirem novas
cores e efeitos, pode estar descansado que serão analisados e
adicionados instantaneamente ao nosso portefólio.

Para mais informações, leia o
código QR ou visite o nosso site:
spieshecker.pt/hi-tec
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