
Lakovanie v novej dimenzii.

Spies Hecker – jednoducho bližšie.







Hi-TEC – nový vodou riediteľný podkladový lak 480 od 
firmy Spies Hecker.

Permahyd® Hi-TEC podkladový lak 480 od firmy Spies Hecker je pokrokový 
systém v autoopravárenskom lakovaní s jednoduchou a spoľahlivou aplikáciou.
Permahyd® Hi-TEC ustanovuje nové štandardy v jednoduchosti nanášania, je 
všestranne využiteľný a má spoľahlivé výsledky. Vyskúšajte tento systém iba raz 
a budete ohromený.

Vaša budúcnosť začína 
už dnes!

Permahyd® Hi-TEC 480:

• 1.  Rýchla a jednoduchá aplikácia.

• 2.  Spoľahlivé výsledky vďaka jednotnému vzhľadu.

• 3.  Kratší čas opráv.

• 4.  Jednoduché a spoľahlivé prevedenie prístreku.

• 5.  Väčšia flexibilita pre interiérové, viacvrstvové alebo
viacfarebné lakovanie.



Hi-TEC je pokrok.

Permahyd® Hi-TEC kombinuje skúsenosti technikov z 50 krajín po

celom svete. Nový Permahyd® Hi-TEC systém je založený na úplne

novej patentovanej hybridnej technológii, ktorého pokro-

kové miešacie farby vytvárajú jednotný výsledok.

Vďaka ich vysokej pigmentácii dosahujú extrémne

vysokú kryciu schopnosť. Navyše sa do Hi-TEC

môže pridať tužidlo Permahyd® 3080, ktoré

uľahčuje lakovanie interiéru alebo viac

farebné lakovanie. Podkladový systém 

sa vyznačuje jednoduchým miešaním a

nanášaním. Na úpravu viskozity mate-

riálu sa používajú špeciálne vyvinuté

prísady, ktoré vylepšujú vlastnosti pri

striekaní.



Hi-5.
Päť najdôležitejších výhod.

1. Hi-TEC: 

• Rýchla a jednoduchá aplikácia.

Na upravenie viskozity podkladového laku Hi-TEC stačí pridať
prísadu WT 6050 alebo WT 6051 a môžete začať striekať.

Vďaka vynikajúcemu rozlivu sa podkladový lak Hi-TEC jednodu-
cho nanáša a dosahuje vynikajúcu povrchovú priľnavosť. Taktiež
poskytuje vynikajúcu vertikálnu stabilitu a kryciu schopnosť.
Podkladový lak Hi-TEC sa nanáša v jednom pracovnom kroku
bez odvetrania medzi vrstvami. Tým znižuje potrebný čas na
opravu.

Veľmi jednoduchou aplikáciou je možné dosiahnuť rovnaký
vzhľad a zaručené výsledky lakovania.



3. Hi-TEC: 

• Kratší čas opráv.

Permahyd® Hi-TEC odvetráva veľmi rýchlo, 
to znamená, že môžete pokračovať v práci
bez prerušenia. Lakovník môže ihneď po
odvetraní odstrániť prípadné prachové čias-
točky alebo ak je potrebné prebrúsiť povrch.
Týmto spôsobom Permahyd® Hi-TEC zvyšuje
výkon vašej lakovne. Ďalšou výhodou je viac-
farebné lakovanie, pri ktorom môžete lakova-
ný povrch zamaskovať alebo prelakovať
ihneď po odvetraní.

2. Hi-TEC: 

• Zaručené výsledky.

Nová patentovaná technológia je viditeľná 
aj pri lakovaní. Jemné hliníkové pigmenty
vytvárajú jednotný vzhľad pri všetkých meta-
lízových a perleťových efektových farbách.
Hi-TEC farby tak môžu byť presne reproduko-
vané. Najlepšie je to vidieť na príklade lakov-
níkov, ktorý dosiahnu prakticky rovnaké
výsledky s rozdielnymi striekacími pištoľami
a rozdielnymi technikami nanášania.



4. Hi-TEC: 

• Jednoduchý na prístrek.

Pri prístreku je cieľom dosiahnuť plynulú
prechodovú oblasť s čo možno najmenším
úsilím. Hi-TEC bol vytvorený presne pre
tento cieľ. Prístreková prísada 1050 sa
nanáša neriedená do prechodovej oblasti,
kde vytvorí mokrý povrch. Hi-TEC podkla-
dový lak sa nanáša priamo do mokrej prí-
strekovej prísady. Pracovný postup pokra-
čuje rýchlo a jednoducho, riziko prestreku
sa minimalizuje a prechodová oblasť je
takmer neviditeľná.

5. Hi-TEC: 

• Väčšia flexibilita.

Lakovníci sú často konfrontovaný s novými
trendmi v lakovaní ako je lakovanie interiéru,
3-vrstvové alebo viacfarebné lakovanie. 
Hi-TEC ponúka jednoduché riešenie. Teraz
môžete opravovať originálne továrenské
lakovanie s pomocou jedného špeciálneho
tužidla. Permahyd® tužidla 3080 poskytuje
vynikajúce vytvrdnutie prvej vrstvy laku, 
taktiež poskytuje vynikajúcu mechanickú 
a chemickú odolnosť.

Opravu viacfarebného alebo dizajnérskeho
lakovania, ktoré sa často vyskytujú na firem-
ných autách a autobusoch, môžete ľahko
vykonať s Permahyd® Hi-TEC.



Hi-TEC. Digitálny manažment farieb.

Nájdenie správneho odtieňa, vyhľadanie receptúry a namiešanie

farby – Spies Hecker má správny nástroj pre každý krok. Všetko 

je perfektne zladené s Permahyd® Hi-TEC 480.

• ColorDialog 
spektrofotometer.

Farba je analyzovaná na vozidle v priebehu
niekoľkých sekúnd. ColorDialog vyhľadáva 
najlepšiu zhodu pomocou troch uhlov.

• CRplus.
Program CRplus na vyhľadávanie receptúr elektro-
nicky vyhodnocuje vložené dáta a v priebehu 
niekoľkých sekúnd zobrazí receptúru. Okrem toho
Vám nový program poskytuje prehľad o použitom
množstve materiálu, aktuálnom stave zásob a
objednávkach. To Vám umožňuje ešte lepšie riadiť
postupy pri miešaní farieb.

• “Je neuveriteľné ako ľahko sa 
Permahyd® Hi-TEC nanáša.”



• Nálepky miešacích farieb.
Nepremiestňujte miešacie farby. Každá farba má svoje
vlastné miesto. Okrem toho nám nálepky poskytujú
okamžité informácie o farbe a štruktúre pigmentu.

Hi-TEC. Prispôsobené pomôcky.

• “Zavedením systému Hi-TEC som začal 
pracovať s digitálnou podporou pri vyhľadá-
vaní odtieňov – nechcem ponechať nič na
náhodu.”

Hi-TEC Variant Index. •
Všetky varianty sú zoradené v kovovej skrinke. 
Farebné vzorky sú lakované s originálnou farbou 
Permahyd® Hi-TEC.

Pomôcka na miešanie farieb. •
Všetky miešacie farby sú prehľadne vyobrazené 
a ich pozície presne zadefinované.

Čítačka čiarových kódov. •
Kódy farieb môžete rýchlo a jednoducho načítať zo
zadnej strany Hi-TEC vzoriek.

• ColorTint PC systém.
Pokroková technológia pre presné miešanie farieb.



Hi-TEC. Čoskoro príde do Vašej lakovne.

• Miešacie mierky.
Pre štandardné miešanie, rýchle
opravy a viacfarebné lakovanie
sú určené zodpovedajúce mie-
šacie mierky.

• Plagáty s pracovnými 
postupmi.

Pre rýchle oboznámenie sa s Permahyd®

Hi-TEC existujú rôzne praktické plagáty,
ktoré prehľadne popisujú každý pracovný
krok.

• Marketingový plagát. 
Dekoratívny a pútavý: Plagát pre vaše
priestory.

• Vysoko výkonné utierky.
Správne utierky pre čistenie,
odmasťovanie a leštenie povrchu.

• 1. Účasť na Hi-TEC školení v Spies Hecker školiacom stredisku.

• 2. Hi-TEC školenie vo Vašich priestoroch.

• 3. Dodanie softvéru a Hi-TEC príslušenstva.

• 4. … a môžete začať!
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Color Centrum s.r.o., 
č.d. 151,
941 61 Michal nad Žitavou
tel.: + 421 35 6596 144
fax: + 421 35 6507 275 
hotline: + 421 905 315 281

+ 421 905 180 588
ccv@spieshecker.sk 
michal@spieshecker.sk

www.spieshecker.sk
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