
Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800.
Uma tecnologia numa nova dimensão.

Spies Hecker – mais perto de si.

An Axalta Coating Systems Brand

Hi-TEC 
Performance



“ O Speed Clear Coat 8800 é incrível. Graças à inovadora   
 tecnologia de vernizes seca extremamente rápido, 
 mesmo com temperaturas reduzidas na cabine de pintura. 
 O brilho é excepcional.”
 Alexander Maier, Serviço Técnico

Esqueçam todos os vernizes que conhecem. O novo Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800 
proporciona uma nova qualidade de acabamento. Devido à sua inovadora tecnologia de resinas, 
este verniz ultrapassou todas as barreiras no que diz respeito à secagem. Com uns inacreditáveis 
cinco a dez minutos para secar a 60 °C, bate todos os adversários deixando-os de braços caídos. 
Simultaneamente é obtido um surpreendentemente elevado nível em termos de aspecto. Brilho 
excecional (efeito vítreo), alastramento extraordinário proporcionando uma superfície extrema-
mente dura – com todas estas vantagens os pintores não têm dúvidas quanto à escolha do verniz. 

Para aqueles que pretendem um brilho espetacular e uma 
secagem super rápida: Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800.

Verniz do outro mundo.



SPEED CLEAR
O consumo de energia pode ser reduzido 
significativamente com o Speed Clear Coat 8800.

Necessidade energética por comparação.

100 %

58 %

50 %

12 %

Verniz convencional 
60 °C

HS Speed Clear Coat 8800
60°C

40°C

20°C

Poupança de energia.

Graças aos endurecedores especialmente selecionados, 
o verniz pode ser adaptado a diferentes condições de secagem. 

VHS Speed Hardener 3251 rápido 
 
VHS Speed Hardener 3250 
 
VHS Speed Hardener 3252 lento 

Condições de secagem 

Secagem ao ar
(não inferior a 10 °C)

40 - 45 °C / 10 -15 min*

 60 °C / 5 -10 min*

 3251 rápido 3250 3252 lento

 3250 3250 3252 lento 

 3250 3252 lento não recomendado

*temperatura do metal

Para informações técnicas mais detalhadas, consulte a Ficha Técnica.

Escolha do Speed Hardener correto.

Economia  

de energia

Temperatura ambiente 

 < 20 °C 20 - 30 °C > 30 °C



SPEED CLEAR

Brilho imbatível.

Fácil utilização.

•  Para aplicação simples e robusta.

•  Utilizações várias, desde Speed Repair 
a repinturas completas.

•  Suavidade da superfície muito uniforme.

•  Possibilidade de polir após apenas 90 minutos 
em secagem ao ar.

Numa categoria à parte.

Rápida secagem.

•  Secagem super rápida em estufa. 5 -10 min / 60 °C 
temperatura do metal.

•  Secagem rápida mesmo a temperaturas de estufa 
menos elevadas: 10 -15 min à 40 - 45 °C.

•  A nova tecnologia tira partido da humidade relativa 
adicionalmente ao calor da estufa. 

•  Brilho excepcional – efeito vítreo.

•  Excelente alastramento.

•  O que vê é o que obtém. O mesmo brilho nos dias 
seguintes que imediatamente após secagem.

•  Extrema dureza apenas após um dia.



Sistema Hi-TEC Performance.

• Priomat® Wash Primer 4075.

•  Permasolid® HS Performance Surfacer 5320.

•  Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480.

•  Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800.

Sistema Speed Repair.

•  Priomat® 1K Wash Primer 4085.

•  Permasolid® HS Express Surfacer 5250.

•  Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480.

•  Permacron® Speed Blender 1036.

•  Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800.

Sistemas perfeitamente equilibrados.

Speed RepairHi-TEC 
Performance
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A Spies Hecker fornece soluções ideais e práticas para os sistemas de pintura, 
tornando o trabalho nas oficinas mais fácil e eficiente. Apoiada em mais de  
130 anos de sucesso, a Spies Hecker coloca sempre os clientes em primeiro lugar. 
Sistemas de produtos de alta qualidade, um serviço superior e formação adaptada 
resultam numa repintura automóvel com mais compatibilidade ambiental. Com 
sede em Colônia, Alemanha, é uma das principais marcas globais de repintura  
automóvel, e encontra-se disponível em mais de 76 países do mundo.

Spies Hecker – mais perto de si! 

Axalta Coating Systems 
Portugal, S.A.  
Estrada Nacional nº 249, 
km. 14 
2725-397 Mem Martins 
Portugal 
Tel: +351 21 926 60 00


