
An Axalta Coating Systems Brand

Alt under kontroll.
Lansering av den nye produktserien Speed-TEC.

Spies Hecker – helt enkelt nærmere.



Turbosystem med lavere 
energiforbruk.

Utrolig effektiv.
Det eneste produktet som tørker ved 40 °C, til og med 20 °C. 
Det gir en stor energibesparelse – opptil 70 %.

Lakker nye deler med lysets hastighet.
Nye Speed-TEC Wet-On-Wet Surfacer 5550 kan lakkeres 
over etter bare 5 minutters avlufting. Det gir en svært rask 
gjennomgang.

Ingen systemer er raskere. 
Med en prosesstid på bare 36 minutter vil Speed-TEC-
produktene gi deg den raskeste pit stop-tiden. 

Spesielt høy glans.
Speed-TEC-teknologien ligger også fremst på kvaliteten 
og resultat – stabil påføring sikrer førsteklasses flyt og 
klarlakkglans.

Speed-TEC står for spesielt kostnadseffektive produkter. Produktene skiller seg ut med sine 
raske prosesstider. I tillegg til å være raske setter Speed-TEC-produktene også nye standarder 
for energiforbruk. Det er den eneste produktserien på markedet som kan tørke ved 60 °C, 
40 °C og 20 °C. Dette gir deg optimal kontroll. Avhengig av volumet i virksomheten din kan du 
velge mellom rask tørking og lavt energiforbruk.

Produktserien Speed-TEC:
Priomat® Reactive Pretreatment Wipes 4000  
NY: Permasolid® Speed-TEC HS Wet-on-Wet Surfacer 5550
Permasolid® Speed-TEC HS Surfacer 5500
Permahyd® Hi-TEC Basecoat 480
Permasolid® Speed-TEC HS Clearcoat 8800

Ny etikett: Nå med Speed-TEC-logo og turkis fargeteknologi.  
Dette viser deg hva som hører sammen og gir en enklere oversikt.



Den nye sprøytepistolen Spies Hecker «Race» (SATA). I Mercedes-
AMG Petronas motorsportdesign. Begrenset opplag

Bra for bedriften.
Den revolusjonerende Speed-TEC-teknologien 
gir verkstedet store fordeler og styrker 
lønnsomheten.

Mer effektiv utnyttelse av lakkboksen.
Raskere tørketider betyr at tiden i lakkboksen kan reduseres 
betraktelig. Det gjør at du kan lakkere flere biler per dag. 
Dette gjør at alle jobber kan fullføres mer effektivt.

Lavere investering.
Ikke nødvendig å investere i nye lakkbokser som ikke lenger 
kommer opp i temperaturer på 60 °C. Kortere tørketider på 
40 °C eller 20 °C gjør at man kan slippe større investeringer.

Gjør små lakkeringsjobber lønnsomme.
Kortere tørketider gir bedre inntjening med «smarte 
reparasjoner».

Reparasjoner på dagen.
Med hurtigtørkende Speed-TEC sparkel og klarlakk kan du 
tilby kundene premiumservice på dagen eller gjøre ferdig 
lakkeringen på bare noen timer. 

Speed-TEC Clearcoat 
8800

Påfør, avluft, 
tørk ved 60 °C 
12 min. 

Hi-TEC Basecoat 480

Påfør, avluft, 
tørk ved 40 °C                
18 min. 
Speed-TEC Wet-On-Wet 
Surfacer 5550

Påfør,
avluft ved 20 °C
6 min.

CDC-grunning

= 36 min.

Den raskeste påføringen med enestående kjennetegn. 



Spies Hecker – simply closer.

An Axalta Coating Systems Brand

Spies Hecker, ett av de globale reparasjonslakkmerkene fra Axalta Coating 
Systems, utvikler optimale og praktiske løsninger innenfor lakkeringssystemer som 
gjør arbeidet i verkstedet enklere og mer effektivt. Med mer enn 135 års suksess 
å vise til, skaper Spies Heckers høykvalitets produktsystemer, tilpassede tjenester 
og målrettet opplæring et optimalt partnerskap med reparasjonslakkbransjen. 
Selskapet har base i Köln, Tyskland, og er et av verdens ledende merker innen 
lakkering av kjøretøyer, og er tilgjengelig i mer enn 76 land over hele verden.

Spies Hecker – ganske enkelt nærmere!

For mer informasjon kan du skanne 
QR-koden eller gå til nettstedet vårt: 
spieshecker.no/speed-tec

Spies Hecker Norge
Nils Hansens Vei 7
0667 OSLO
022 08 79 00
spieshecker.no


