
An Axalta Coating Systems Brand

Pronto para vencer a corrida 
– com inovação.

Spies Hecker – mais perto de si.



Inclua o novo Aparelho de secagem super-rápida e os 
toalhetes pré-tratamento na sua gama de produtos.
Os novos Permasolid® HS Speed Surfacer 5500 e Priomat® Reactive Pretreatment Wipe 4000 da Spies Hecker definem referenciais de 
inovação e desempenho. Cada um é um produto revolucionário que introduz avanços significativos no processo de preparação. Falamos 
de uma velocidade ‘Fórmula 1’, com uma aplicação contínua, sem períodos para evaporação intermédios e com um impressionante 
desempenho quando seca ao ar, permitindo a lixagem apenas 20 a 40 minutos depois. Esta rápida secagem permite alcançar uma 
superfície suave que assegura um excelente brilho, após a aplicação do acabamento.



A nossa equipa termina em primeiro 
com o novo, ultra rápido Permasolid HS Seed Surfacer 5500.

Transformamos novas ideias em inovações 
reais que têm impacto quer na Fórmula 

1, quer na Repintura Automóvel. O 
processo inovador da Spies Hecker usa 

a humidade para acelerar o processo 
de secagem foi introduzido no novo 

Permasolid HS Speed Surfacer 5500.



Priomat® Reactive  
Pretreatment Wipes 4000

O Priomat Reactive Pretreatment Wipes 4000 garante excelente 
aderência e protecção anti-corrosiva.

Para resultados ainda melhores, o Permasolid HS Speed 
Surfacer 5500 pode ser combinado com Permasolid HS Speed 
Clear Coat 8800.

Como fazer uma equipa de sucesso.

O Priomat Reactive Pretreatment Wipes 4000 é recomendado 
para utilizar previamente ao Permasolid HS Speed  
Surfacer 5500.

Baseado numa nova tecnologia, o Priomat Reactive 
Pretreatment Wipes 4000 acelera significativamente o pré- 
tratamento do metal. Pré-saturado com elementos activos, 
propicia a aderência e ajuda a promover a resistência anti-
corrosão para o subsequente processo de pintura. Outras 
vantagens são:

• Fácil e rápida utilização. 

• Fácil aplicação, sem misturas ou necessidade de utilizar  

mais equipamentos.

• Período de evaporação reduzido quando comparado com 

Wash-primers 2K em cerca de 20-25min (80%).

• Económico; um toalhete cobre cerca de 2m2.



Aparelho de alta rentabilidade para um melhor resultado. 
O novo Permasolid Speed Surfacer 5500 acelera 
significativamente o processo de secagem, graças quer ao 
método de aplicação, quer ao processo de secagem. O tempo 
de secagem ao ar é reduzido significativamente quando 
comparado com aparelhos convencionais

O tempo de secagem é muito rápido mesmo sem utilização de 
infra-vermelhos.

• Simples: proporção de mistura de 1:1 com Permasolid HS 

Speed Surfacer Hardener 3550.

• Excelente estabilidade vertical.

• Poupança de tempo e energia graças a uma impressionante 

secagem ao ar.

• Outras técnicas de secagem podem também ser utilizadas: 

ar forçado a diferentes temperaturas e por Infra-vermelhos.

• De reparações rápidas a convencionais reparações de 

painéis, de facto todo o tipo de trabalho pode ficar seco ao 

mesmo tempo.

• Disponível em 3 cores: branco, cinzento e preto.

Permasolid® HS Speed  
Surfacer 5500

Aplique o Permasolid HS Speed Surfacer 5500 continuamente 
sem intervalos para evaporação até quatro demãos.

A superfície suave assegura um excelente brilho, mesmo após 
a aplicação do acabamento.   

O novo tempo de secagem recorde permite a lixagem apenas 
após 20-40 minutos.



Spies Hecker – simply closer.

An Axalta Coating Systems Brand

Para mais informação digitalize  
o código QR ou vá a:
www.spieshecker.pt/speed-5500
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