
Pewne procesy z 
Hi-TEC Performance System.

    
  

 

Spies Hecker – po prostu bliżej.



Lakiernik musi móc polegać na produktach lakier-
niczych. Powinny one być proste w aplikacji i 
zapewniać efektywność pracy.

Łatwy, praktyczny i niezawodny.

Niezawodne wyniki.
Lakier bazowy zapewnia wysokie krycie i
doskonałe dopasowanie kolorystyczne.
Sprawdzone, wysokiej jakości technolo-
gie zapewniają idealne rezultaty, które
każdy lakiernik może z łatwością
osiągnąć. 

Łatwość użycia. 
Pełny, zintegrowany i łatwy w użyciu 
system produktowy, który składa się z
podkładu, lakieru bazowego i lakieru
bezbarwnego. Dlatego wady lakiernicze
są ograniczone do minimum. 

Przepustowość i elastyczna
aplikacja lakieru. 
Dzięki łatwości szlifowania, szybkiej 
aplikacji lakieru oraz błyskawicznemu
suszeniu, nie traci się czasu na 
przestoje, a przepustowość lakierni
ulega poprawie. Lakier bezbarwny może
być aplikowany na 1,5 lub 2 warstwy,
zgodnie z instrukcją.

Czego należy oczekiwać
od systemu lakierniczego. 



System Hi-TEC.

System zapewniający niezawodność i bardziej efektywne procesy. 

Lakier bazowy z ogromnym potencjałem. 

Lakier bazowy Permahyd® Hi-TEC 480.

•  Szybki i łatwy w aplikacji 
•  Niezawodne wyniki dzięki prawidłowemu ułożeniu 

ziarna
•   Doskonała siła krycia, wysoka dokładność koloru 
•   Krótkie czasy procesu 
•  Łatwe i niezawodne cieniowanie 
•   Większa elastyczność w lakierowaniu wnętrz, 

aplikacji wielowarstwowej i wielokolorowej 

Solidna podstawa.

Podkład Permasolid® HS Performance 5320.

•   Bardzo łatwa aplikacja 
•   Dobra absorpcja, dzięki czemu po wyschnięciu 

powierzchnia jest gładka 
•   Bardzo dobra stabilność 
•   Wspaniałe właściwości szlifowania 
•    Podkład dostępny w kolorze białym, szarym i czarnym 
•   Dobra wydajność
•   Doskonały połysk i rozlewność 



Dla uniwersalnej i elastycznej aplikacji. 

Lakier bezbarwny Permasolid® HS 8055.

•   Idealny dla każdego rodzaju napraw 
•  Łatwa i niezawodna aplikacja 
•  Elastyczny w aplikacji. Dla napraw standardowych, np.

błotniki, drzwi lub napraw częściowych, aplikowany w 
jednym cyklu (= 1,5 warstwy). Alternatywnie, dla dosko-
nałej grubości powłoki, np. naprawy całościowej, aplikacja
w 2 warstwach. 

•  Dobra grubość powłoki i połysk 
•  Łatwy w polerowaniu 
•  Może być mieszany z każdym utwardzaczem VHS i 

dodatkiem HS 9034.

Wysoka wydajność.
Marka Spies Hecker zapewnia zarówno wsparcie
techniczne w zakresie systemów produktowych,
jak też doradza lakierniom w optymalizacji 
procesów – mając zawsze na względzie znakomite
wyniki biznesowe. 

Szybkość.
Szybki i łatwy sposób doboru koloru: najbardziej
efektywne narzędzia identyfikacji koloru oraz 
ułatwienie całego procesu doboru koloru. 

Umiejętności.
Kadra jest najcenniejszą wartością. Dlatego 
szkolenia w warsztatach i/lub w Centrum 
Szkoleniowym oferują szeroką gamę zagadnień:
od tematu gruntów w technologii lakierniczej po
nowoczesne zarządzanie kolorem. 

lub

Dla najwyższych standardów połączonych z
niezawodną aplikacją. 

Lakier bezbarwny Permasolid® HS 
Optimum Plus 8034.

•  Idealny dla każdego rodzaju napraw oraz renowacji 
designerskich i napraw całościowych na specjalne 
życzenie

•  Elastyczny w aplikacji. 2 warstwy dla najwyższych 
standardów, np. dla lakierowań całościowych lub maski.
Aplikacja w 1 cyklu (= 1,5 warstwy) dla standardowych
napraw korzystnych kosztowo. 

•   Dobra stabilność, daje lakiernikowi poczucie pewności
podczas aplikacji 

•  Dobra grubość powłoki i połysk
•  Łatwy w polerowaniu
•  Może być mieszany z każdym utwardzaczem VHS i 

dodatkiem HS 9034. 



Hi-TEC Performance System odpowiedzią na
wszystkie codzienne potrzeby warsztatu … 

… oraz na wyzwania specjalne. 
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