
Nowy wymiar lakierowania.

Spies Hecker – po prostu bliżej.







Hi-TEC – nowy wodorozcieńczalny lakier bazowy 480 
firmy Spies Hecker.

Lakier bazowy Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480 firmy Spies Hecker jest 
przełomem w lakiernictwie. Prosty i niezawodny w użyciu, lakier Permahyd®

Hi-TEC wyznacza nowe standardy łatwej pracy, elastycznego stosowania i 
niezawodnych wyników. Użyj tego systemu tylko raz, a będziesz oczarowany.

Twoja przyszłość zaczyna
się teraz!

Permahyd® Hi-TEC 480:

• 1.  Szybki i łatwy w aplikacji.

• 2.  Niezawodne wyniki dzięki niewidocznym strefom przejścia.

• 3.  Krótki czas procesu.

• 4.  Proste i niezawodne cieniowanie.

• 5.  Możliwość stosowania do lakierowania wnętrz, lakierowania 
wielowarstwowego i wielokolorowego.



Hi-TEC to postęp.

Permahyd® Hi-TEC łączy doświadczenia uzyskane od techników z 50

krajów na całym świecie. Nowy system Permahyd® Hi-TEC 480 

jest oparty na całkowicie nowej, opatentowanej technolo-

gii hybrydowej. Jego pionierskie bazy do mieszania

tworzą wyjątkowo jednorodną powłokę końcową.

Dzięki ich pigmentacji, uzyskują wyjątkowo

dużą zdolność krycia. Co więcej, lakier 

Hi-TEC można mieszać z utwardzaczem

Permahyd® Hardener 3080, który jest

idealny do lakierowania wnętrz i lakie-

rowania wielowarstwowego. System

lakierów bazowych wyróżnia się pro-

stotą mieszania i stosowania. Podczas

dostosowywania lepkości materiału,

specjalnie opracowane dodatki 

nadają mu najlepsze charakterystyki

natrysku.



Hi-Five.
Pięć zalet, które naprawdę się liczą.

1. Hi-TEC: 

• Szybkie i łatwe stosowanie.

Aby dostosować lepkość lakieru bazowego Hi-TEC, wystarczy
dodać dodatku WT 6050/WT 6051 i zacząć pracę.

Dzięki wyjątkowej rozlewności, lakier bazowy Hi-TEC jest łatwy 
w stosowaniu i doskonale zwilża powierzchnię. Równocześnie,
oferuje on doskonałą stabilność na powierzchniach pionowych
oraz zdolność krycia. Lakier bazowy Hi-TEC jest nakładany w
pojedynczym toku pracy bez konieczności suszenia pomiędzy
warstwami natryskowymi. Skraca to czas pracy.

Szybkie przygotowanie i łatwe nakładanie pozwalają na uzyskanie
doskonałego wykończenia powierzchni, pewnego i niezawodnego.



3. Hi-TEC: 

• Krótki czas procesu.

Permahyd® Hi-TEC 480 schnie wyjątkowo 
szybko. Polakierowaną powierzchnię można
obrabiać bez opóźnień. Natychmiast po
wyschnięciu, lakiernik może odmuchiwać
obiekt, usuwać cząstki pyłu lub szlifować
powierzchnię. W ten sposób, lakier Permahyd®

Hi-TEC zwiększa płynność pracy w warsztacie.
Inną zaletą lakierowań wielokolorowych jest
możliwość zamaskowania powłoki i ponownego
lakierowania natychmiast po odparowaniu
końcowym.

2. Hi-TEC: 

• Niezawodne wyniki.

Nowa, opatentowana technologia hybrydowa
jest widoczna w wykończeniu powłoki lakieru.
Drobne pigmenty aluminiowe tworzą jedno-
rodny efekt we wszystkich odmianach kolo-
rów metalicznych i perłowych. Kolory Hi-TEC
można również dokładnie odtwarzać. Jest to
najbardziej widoczne, gdy lakiernicy uzyskują
rzeczywiście identyczne wyniki przy pomocy
różnych pistoletów i przy różnych technikach
nakładania.



4. Hi-TEC: 

• Łatwe cieniowanie.

Celem cieniowania jest uzyskanie absolut-
nie niewidocznej strefy przejścia przy jak
najmniejszym wysiłku. Lakier Hi-TEC został
stworzony z dokładnie tym celem przewod-
nim. Dodatek do cieniowania Blending
Additive 1050 stosuje się bez rozcieńcza-
nia w obszarach przejścia, w których zwilża
on dokładnie powierzchnię. Lakier bazowy
Hi-TEC jest natryskiwany bezpośrednio na
wilgotną powłokę dodatku. Pracę można
kontynuować szybko i łatwo, zredukowany
jest efekt przetrysku, a śladów naprawy 
nie widać.

5. Hi-TEC: 

• Większa elastyczność.

Nowe trendy w wykończeniach powłok lakier-
niczych mogą postawić przed lakiernikiem
duże wyzwania, takie jak lakierowanie wnętrz,
lakierowanie 3-warstwowe, czy wielokolorowe.
Lakier Hi-TEC to odpowiednie rozwiązanie.
Obecnie, z jednym specjalnym utwardzaczem
można niezawodnie odtwarzać lakierowanie
OEM. Utwardzacz Permahyd® Hardener 3080
zapewnia niezawodne utwardzenie powłok
pośrednich przy równoczesnej wyjątkowej
odporności chemicznej i mechanicznej.

Za pomocą lakieru Permahyd® Hi-TEC można
więc szybko i łatwo wykonać naprawy wieloko-
lorowe lub wykończenia „design”, pojawiające
się często na samochodach lub autobusach
firmowych.



Hi-TEC: Cyfrowe zarządzanie kolorami.

Pomiar koloru, wyszukiwanie receptury i mieszanie koloru – 

Spies Hecker posiada odpowiednie narzędzie dla każdego z tych

etapów. Każde z nich jest doskonale przystosowane do lakieru

Permahyd® Hi-TEC 480.

• Spektrofotometr 
ColorDialog.

Kolor samochodu jest analizowany w ciągu
kilku sekund. Spektrofotometr ColorDialog,
pod 3 kątami, wyszukuje najlepiej pasujący
kolor.

• CRplus.
Program wyszukiwania kolorów CRplus ocenia
dane przesłane elektronicznie i w kilka sekund
podaje recepturę koloru. Ponadto, moduły nowego
programu przedstawiają jasny przegląd zużytych
ilości, bieżące zapasy i zamówienia. Dzięki temu,
można lepiej kontrolować procesy w mieszalni.

• „To niewiarygodne, jak Permahyd® Hi-TEC
jest łatwy w użyciu”.



• Kolorowe nalepki.
Żadnych pomyłek w kolorach. Każdy lakier ma swoje
własne miejsce. Ponadto, nalepki podają czytelne
informacje o strukturze koloru i pigmentów.

Hi-TEC: Dopasowane akcesoria.

• „Po wprowadzeniu serii Hi-TEC, podczas
wyszukiwania kolorów polegam teraz 
całkowicie na wsparciu cyfrowym – nie 
chcę pozostawić niczego przypadkowi”.

Dokumentacja kolorystyczna Hi-TEC •
Color Index Variant.
Wszystkie warianty są starannie przechowywane w
kompaktowej metalowej szafce. Próbki kolorów są pola-
kierowane oryginalnymi lakierami Permahyd® Hi-TEC.

Plakat dotyczący mieszania kolorów. •
Wszystkie kolory są starannie przedstawione.
Pozycje kolorów są jasno określone.

Czytnik kodów kreskowych. •
Kody kolorów można szybko i wygodne odczytać na
odwrocie próbek z indeksu Hi-TEC Variant Index.

• System PC ColorTint.
Przyszłościowa technologia dokładnego 
mieszania kolorów.



Hi-TEC: Niedługo w Twoim warsztacie.

• Listwy do proporcji.
Dla mieszanek standardowych,
szybkich napraw i lakierowań
wielowarstwowych – odpo-
wiednia listwa do proporcji.

• Plakat do warsztatu.
Różne praktyczne plakaty, starannie
przedstawiające każdy etap pracy
umożliwiają szybkie zapoznanie się z
systemem Permahyd® Hi-TEC.

• Plakat. 
Dekoracyjny i przyciągający wzrok. 
Plakat do pomieszczeń recepcji.

• Wysokowydajne
ściereczki.

Odpowiednie materiały do czysz-
czenia i odtłuszczania podłoży i
do wysokiej jakości polerowania.

• 1. Uczestnictwo w szkoleniu Hi-TEC w centrum szkoleniowym Spies Hecker.

• 2. Szkolenie Hi-TEC przystosowane do potrzeb użytkownika w jego warsztacie.

• 3. Dostawa oprogramowania do kolorów i akcesoriów Hi-TEC.

• 4. … i do dzieła! 
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DuPont Poland Spółka z o.o.
Spies Hecker
ul. Powązkowska 44c
01-797 Warszawa
Tel. +48 22 329 - 1523
Fax +48 22 329 - 1524
www.spieshecker.pl
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