
An Axalta Coating Systems Brand

Nowa formuła Twojego sukcesu
– lakier bezbarwny Permasolid® HS Race Clear Coat 8700.

Spies Hecker – po prostu bliżej.



Nowy wszechstronny lakier bezbarwny Permasolid® HS Race Clear Coat 8700 jest łatwy w użyciu i szybko schnie.  
Dzięki różnym opcjom suszenia pozwala skrócić cykl pracy i obniżyć opłaty za energię.

Bądź zawsze pierwszy na 
mecie dzięki nowemu, łatwemu 

w użyciu lakierowi bezbarwnemu.

Osiąga doskonałe wyniki.

Lakier bezbarwny Permasolid® HS Race Clear Coat 8700 jest idealny do stosowania 
ze wszystkimi produktami linii Hi-TEC Performance System oraz Classic System.

Szybki i elastyczny.
Dzięki różnym opcjom suszenia ten bezbarwny lakier można 
dopasować do każdego zlecenia. Aby uzyskać wysoką 
wydajność, można zastosować krótki czas suszenia – 
15 minut w temperaturze 60°C. Zaś aby oszczędzać energię, 
można zastosować bardziej ekonomiczny tryb suszenia 
w temperaturze 40°C przez 30 minut.

Wyścig po idealne wykończenie.
Doskonała rozlewność i wspaniała przyczepność zapewniają 
trwałe wykończenie o wysokim połysku. Nowa technologia 
oznacza, że polerowanie i montaż elementów można 
wykonać od razu po krótkim studzeniu. Pozwala to na 
szybkie przeprowadzenie procesu i znaczną oszczędność 
czasu.

Idealnie wszechstronny produkt.
Permasolid® HS Race Clear Coat 8700 to niezawodny, 
wytrzymały lakier bezbarwny odpowiedni do wszelkich 
napraw – od niewielkiego uszkodzenia do całościowego 
przelakierowania. Lakier bezbarwny Permasolid® HS 
Race Clear Coat 8700 miesza się w prostej proporcji 2:1 
z utwardzaczem Permasolid VHS Race Hardener 3470 
+ 10% dodatku Race Additive 9070. Aby uzyskać obszar 
o idealnym wycieniowaniu, wypróbuj nowy preparat do 
cieniowania Permacron® Race Blender 1070.

Łatwy w użyciu.
Lakier bezbarwny Permasolid® HS Race Clear Coat 8700 
i dodatek Permasolid® Race Additive 9070 są oparte 
na nowej technologii żywicy. Niska lepkość ułatwia 
aplikację. Aplikuj dwie warstwy z krótkim odparowaniem 
międzywarstwowym. Doskonała rozlewność zapewnia 
bardzo gładką powierzchnię.

Lakier bezbarwny Permasolid® 
HS RaceClear Coat 8700

Łatwa aplikacja.
Szybkie schnięcie.

Oszczędność energii.
Szybkie utwardzanie.

Wykończenie o wysokim  
połysku.



Spies Hecker – simply closer.

An Axalta Coating Systems Brand

Spies Hecker, jedna z globalnych marek renowacyjnych systemów lakierniczych 
Axalta Coating Systems, tworzy optymalne i praktyczne rozwiązania, które nie tylko 
w znacznym stopniu ułatwiają pracę warsztatów lakierniczych, ale również sprawiają, 
że staje się ona znacznie bardziej wydajna. Bazując na 135 latach sukcesów, Spies 
Hecker przede wszystkim koncentruje się na swoich klientach. Wysokiej jakości 
systemy produktowe, zindywidualizowana obsługa i odpowiednio ukierunkowane 
szkolenia podkreślają znaczenie relacji z klientami. Marka mająca swoją siedzibę 
w  Kolonii, Niemcy, jest w czołówce światowych marek lakierów renowacyjnych, 
a jej produkty są dostępne w 76 krajach na całym świecie.

Spies Hecker – po prostu bliżej! 

Aby uzyskać więcej informacji, 
zeskanuj kod QR lub wejdź na stronę:
www.spieshecker.pl/race-8700
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