
An Axalta Coating Systems Brand

Klar for å bli en vinner
– med ny teknologi.

Spies Hecker – helt enkelt nærmere.



Ta inn vår nye superraske fyller og tilhørende 
grunningskluter i ditt sortiment.
De nye produktene fra Spies Hecker – Permasolid® HS Speed Surfacer 5500 og Priomat® Reactive Pretreatment Wipe 4000 er 
selve definisjonen på innovasjon og ytelse. Begge produktene er revolusjonerende og utgjør en betydelig forbedring innenfor 
underlagsbehandling. Vi snakker om «Formel 1»-hastighet med non stop påføring uten behov for avluftningstid. Produktet har imponerende 
lufttørkeegenskaper som muliggjør sliping etter kun 20–40 min. Den raske tørketiden gir følelse av å vinne og du får en glatt fin overflate som 
garanterer utmerket glans og fyllkraft i topplakksystemet.



Våre team blir først ferdig
– med den nye ultraraske Permasolid HS Speed Surfacer 5500.

Ny teknologi spiller en viktig rolle 
både når det gjelder Formel 1 

og lakkeringsprosessen.
Den nye ledende teknologien fra 

Spies Hecker anvender fuktighet for 
å fremskynde tørkeprosessen.



Priomat® Reactive
Pretreatment Wipes 4000

Priomat Reactive Pretreatment Wipes 4000 garanterer utmerket
vedheft og rustbeskyttelse.

For enda bedre resultater kan Permasolid HS Speed Surfacer
5500 kombineres med Permaolid HS Speed Clear Coat 8800.

Hvordan sette sammen et uslåelig system

Priomat Reactive Pretreatment Wipes 4000 anbefales til bruk 
ved gjennomslipninger før påføring av Permasolid HS Speed 
Surfacer 5500.

Priomat Reactive Pretreatment Wipes 4000 er basert på en
helt ny teknologi og vil sette fart på forbehandlingen av
bart metall. Klutene er behandlet med en aktiv ingrediens som
sørger for vedheft og gir forbedret rustbeskyttelse i forkant av
lakkeringsprosessen. Andre fordeler:

• Rask og enkel påføring.

• Enkel å bruke – krever ikke blanding eller eget utstyr for

• påføring.

• Redusert avluftningstid sammenlignet med 2K syregrunninger

• med ca. 20–25 minutter (80 %).

• Økonomisk – én klut holder til forbehandling av ca. 2 m².



Vår nye Permasolid Speed Surfacer 5500 setter virkelig fart på
forbehandlingsprosessen, både takket være påføringsmetoden
og tørkeprosessen. Tiden blir betydelig redusert sammenlignet 
med lufttørking av standard fyllere. Dette gir raskere tørk uten 
behov for IR-tørking.

• Enkelt 1:1 blandingsforhold med Permasolid HS Speed

• Surfacer Hardener 3550.

• Suveren vertikal stabilitet.

• Tids- og energibesparelser takket være forbløffende

• lufttørkeegenskaper.

• Andre tørketeknikker kan også benyttes: ovnstørking og 

IR-tørking.

• Alt fra små lakkjobber til store skadereparasjoner.

• Alle typer jobber kan lufttørkes samtidig.

• Finnes i tre farger – hvit, grå og svart.

Permasolid® HS Speed  
Surfacer 5500

Påfør Permasolid HS Speed Surfacer 5500 i opptil fire strøk
uten behov for avluftningstid.

Den glatte overflaten sørger for utmerket glans og fyllkraft i 
topplakksystemet.

Den nye banebrytende teknologien gjør det mulig å slipe etter 
kun 20–40 minutter ved lufttørking.



Spies Hecker – simply closer.

An Axalta Coating Systems Brand

For more Information 
scan the QR code or visit:
www.spieshecker.no/speed-5500
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