
Enkel påføring og et
perfekt resultat.

Permafleet® Industry.

Flere og flere skadeverksteder komplementerer deres tilbud med lakkering til 
industrien. 
Kravene som stilles er varierte og involverer alt fra lakkering av varierende typer 
materialer til en stor variasjon av glansnivåer og forskjellige fargeeffekter. 

Permafleet Industry-systemet kan tilpasses mange applikasjoner, selv om man 
bruker et smalt produktspekter. 

• Stål
• Sink
• Aluminium
• Lakerte eller grunnede 

flater, exempel lakerte 
og pulverlakkerte flater 

• Tre

• Mineraloverflater som 
 betong, takfliser, gulv/ 
 vegger og plater 
• Kobber/messing
• Plast

Permafleet® Industry til 
profesjonelle.

Permafleet Industry gjør det muligå tilby deg et stort utvalg av 
strukturer, farger og flere forskjellige glansgrader.

• Fra en jevn overflate til en overflate med mye struktur.
• Fra overflate med høy glans til overflate som er matt. 

Identifiser fargen 
enkelt. 
Color Index med glans og struktur.
Spies Heckers Color Index gir raske svar på 
ulike nyanser av glans, samt de ulike 
strukturer som er mulige med Permafleet® 
Industry.

Permafleet® Color Index.
Inkluderer over 3000 farger på ekstra store 
fargeprøver. De inneholder standardfarger, 
lastebilfarger og mange firmafarger. Med 
fargnummeret på baksiden finner du raskt 
riktig blandeformel med vårt fargeværktøy 
Phoenix.

Digitale fargeverktøy.
Hvis du leter etter ukjente farger, får du 
ekstra hjelp gjennom vår spektrofotometer 
Color Dialog i kombinasjon med våre 
nettbaserte verktøy Phoenix gir deg 
veiledning til riktig farge.

An Axalta Coating Systems Brand

Vi matcher alt.
Permafleet® Industry vil hjelpe deg.
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Topplakk assortiment.

PUR
Permafleet® Industry PUR Top Coat 570.
Permafleet® Industry PUR Matt Top Coat 555.
Permafleet® Industry PUR Structure Top Coat 560.

• 2K topplakk (polyakrylat) 
• Høy mekanisk og kjemisk motstandsdyktighet
• Til lakkering av innvendige og utvendige flater
• Passer på jordede overflater 
• PUR: fem mulige glansgrader, fra høyglans til matt 
• PUR Matt for ekstremt matte overflater 
• PUR-struktur til overflater som skal ha struktur 

Akryl
Permafleet® Industry Acryl Plus Top Coat 575.

• Glanset 2K topplakk (polyakrylat) 
• Meget høy UV bestandighet 
• Fem mulige glansnivåer, fra høy glans til matt 

1 trinn Akryl
Permafleet® Industry Acryl DTM Top Coat 550.

• Glanset 2K topplakk (polyakrylat) 
• Til 1-trinns påføring uten påføring av grunning og 

fyller 
• Påfør direkte på stål, aluminium og 
    galvaniserte overflater 
• Til lakkering av innvendige og utvendige flater
• Fem mulige glansnivåer, fra høy glans til matt 

Stonechip
Permafleet® Industry Stonechip Top Coat 515.

• 2K topplakk (polyakrylat) 
• Høy mekanisk motståndskraft 
• Optimalisert til påføring av store objekter 

IRON MICA
Permafleet® Industry Iron Mica Top Coat 510.

• 2K topplakk (polyakrylat) 
• Høy mekanisk og kjemisk motstandskraft 
• Glans og effektbygging 

Alkyd/syntetisk lakk
Permafleet® Industry Alkyd Top Coat 530.

• Høyglans 1K topplakk (alkyd/syntetisk) 
• Til lakkering av innvendige og utvendige flater 
• Også egnet for påføring med ruller og pensel 
• Akselerator til syntetisk lakk som korter ned 

tørketiden, og gjør overflaten raskere klar 
• Fem mulige glansgrader, fra høyglans til matt 

Epoxy

Permafleet® Industry Epoxy Top Coat 540.

• 2K epoksy system 
• Passer til spesielle påføringsobjekter som skal stå 

innenhus 
• For harde overflater som krever høy mekanisk 
    og kjemisk motstandskraft, exempel gulv, maskiner 
• Tre mulige glansgrader, fra høyglans til matt 

Nitrocellulose
Permafleet® Industry NC Top Coat 520.

• 1K topplakk (nitrocellulose) 
• Meget godt egnet til overflater som skal stå innenhus 
• Hurtig lufttørking 
• Fire mulige glansgrader, fra høyglans til matt 

1K Akryl
Permafleet® Industry 1K Acryl Top Coat 525.

      • 1K topplakk (akrylbasert) 
      • Til lakkering av innvendige og utvendige flater 
      • Hurtig lufttørkende produkt 
      • Fem mulige glansgrader, fra høyglans til matt 




