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Stuprocentowa precyzja koloru. 

— za każdym razem.

Spies Hecker – po prostu bliżej.



Permahyd® Hi-TEC 480:  
zawsze precyzyjny.

Różnorodność powłok stosowanych na nowych samochodach rośnie z każdym dniem. 
Duża ilość coraz bardziej imponujących kolorów i efektów stanowi wyzwanie dla wszystkich 
warsztatów. Aby pomóc Tobie i Twojej firmie w znalezieniu odpowiedniej receptury i 
pigmentów, nieustannie rozwijamy system lakierów bazowych Permahyd Hi-TEC 480. Twoja 
lakiernia bez trudu poradzi sobie z wszelkiego rodzaju naprawami. Lakier bazowy Hi-TEC 480 
zapewnia wydajną aplikację ze stałą dokładnością kolorystyczną, niezależnie od tego, czy 
chodzi o najnowszy, czy też zabytkowy model auta. Za każdym razem.

Permahyd Hi-TEC Basecoat 480: innowacyjny 
system lakierniczy spełniający najwyższe 
wymagania.
Permahyd® Hi-TEC 480 Basecoat pozwala uzyskać wyjątkowo 
jednolite wykończenie i wysoką dokładność kolorystyczną – nawet 
w przypadku najbardziej wymagających kolorów i efektów. Dzięki 
innowacyjnej technologii lakiery Hi-TEC 480 można szybko i 
bezpiecznie stosować w ramach jednej aplikacji – bez odparowania 
międzywarstwowego. Zapewnia to krótszy czas naprawy oraz 
zwiększa przepustowość Twojego warsztatu. W dodatku możesz 
liczyć na lepsze, łatwiejsze cieniowanie kolorów, a także elastyczne 
zastosowanie do wnętrz oraz renowacji wielowarstwowej i 
wielokolorowej.

Dla lepszej ekonomii Hi-TEC 480 występuje w różnych 
pojemnościach, wynoszących od 250 ml do 3,5 l – można go 
zamawiać w zależności od częstotliwości użycia danej receptury. 
Możesz być pewny, że po wprowadzeniu przez producentów 
samochodów nowych kolorów i efektów zostaną one natychmiast 
przeanalizowane i dodane do naszej oferty.

Gwarantowana dokładność kolorystyczna.
Precyzyjne wykończenie koloru zależy od dwóch kluczowych 
elementów: użytych pigmentów oraz zastosowania prawidłowej 
receptury. Warsztaty ufają naszemu spektrofotometrowi ColorDialog 
Phoenix. Urządzenie nie tylko wykonuje pomiar koloru, ale również 
efektu, co zwiększa precyzję ostatecznego rezultatu. Połączenie 
spektrofotometru przez Wi-Fi z naszą internetową bazą receptur 
kolorystycznych Phoenix Cloud ułatwia znalezienie tej idealnej 
spośród 200 000 nieustannie aktualizowanych pozycji. Dzięki bliskiej 
współpracy z producentami samochodów, oferujemy odpowiednie 
receptury zarówno do najnowszych, jak i do zabytkowych modeli 
samochodów — by zapewnić klientom pełną satysfakcję.
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Aby uzyskać więcej informacji, zeskanuj 
kod QR lub wejdź na naszą stronę: 
spieshecker.pl/hi-tec


