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100 % kulörnoggrannhet 

- varje gång.

Spies Hecker – helt enkelt närmare.



Permahyd® Hi-TEC 480:  
för konsekvent noggranna kulörer

Utbudet av kulörer för nya bilar blir större och större för varje dag. Antalet imponerande 
kulörer och effekter är en utmaning för verkstäder. Som hjälp med att hitta rätt kulörrecept 
och exakta pigment utvecklar vi ständigt baslacken Permahyd Hi-TEC 480 för att du ska kunna 
hantera alla typer av reparationsjobb utan problem. Oavsett om det är en ny eller gammal bil 
kan du vara säker på att få konsekvent noggranna kulörer genom att använda baslacken 
Hi-TEC 480. Varje gång.

Baslack Permahyd Hi-TEC 480: ett innovativt 
lackeringssystem för de högsta kraven.
Genom att använda baslacken Permahyd® Hi-TEC 480 kan du få en 
extremt enhetlig finish och hög kulörnoggrannhet – till och med för 
de mest utmanande kulörerna och effekterna. Tack vare innovativ 
teknik kan du applicera Hi-TEC 480 snabbt och säkert i en enda 
applicering, utan någon avluftningstid. Det gör att du kan snabba 
upp processen och öka genomströmningen i verkstaden. Dessutom 
blir mixningen enklare och bättre, och appliceringen blir mer flexibel 
för invändig lackering, flerskiktslackering och bilar med olika kulörer.

Hi-TEC 480 är kostnadseffektiv och du kan beställa i en mängd 
olika varianter från 250 ml till 3,5 l – vilket innebär att du kan beställa 
bara så mycket du behöver för ett visst recept. När nya kulörer och 
effekter introduceras av tillverkare analyserar vi dem omedelbart och 
lägger till dem i vår portfölj.

Garanterad kulörnoggrannhet.
För att kunna få en finish med hög kulörnoggrannhet krävs två saker: 
de mixer du använder och att du använder rätt recept. Det är därför 
lackerare använder vår ColorDialog Phoenix-spektrofotometer. 
Du kan inte bara använda den till att mäta nyanser utan även till att 
mäta effekten – vilket ökar noggrannheten för slutresultatet. Den är 
ansluten via Wi-Fi till vår webbaserade kulörreceptdatabas Phoenix 
Cloud vilket gör det enkelt att hitta den perfekta matchningen bland 
fler än 200 000 recept som ständigt uppdateras, och tack vare våra 
nära kontakter med biltillverkare kan du vara säker på att rätt recept 
alltid är tillgängliga både för gamla och nya fordonsmodeller – för att 
se till att dina kunder blir 100 % nöjda.

För mer information kan du skanna QR 
koden eller besöka vår webbplats:  
spieshecker.se/hi-tec Spies Hecker – helt enkelt närmare.


