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Spies Hecker – mais perto de si.

O Hi-TEC Sistema Performance, para
todas as necessidades do dia a dia.
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… e para desafios especiais.
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Tem de ser capaz de confiar nas tintas que utiliza.
Estas devem servir para aplicar sem hesitar e pro-
porcionar um forte apoio à eficiência de processo.

Simples, prático e seguro.

Resultados fiáveis.
A base bicamada oferece uma elevada
opacidade e uma excelente correspon-
dência de cor. Tecnologias de grau 
elevado já experimentadas e testadas
asseguram bons resultados que podem
ser obtidos por qualquer profissional de
repintura.

Fácil de utilizar. 
Um sistema de produtos compacto e 
integrado, incluindo aparelho, base 
bicamada e verniz, que é fácil de aplicar.
Os defeitos de pintura são assim manti-
dos num nível mínimo.

Rápido processamento de
veículos, flexível aplicação 
de tinta.
Devido à facilidade de lixagem, rápida
aplicação da tinta e veloz secagem dos
produtos, os veículos ficam menos
tempo imobilizados, o trabalho na 
oficina é acelerado. O verniz pode ser
aplicado em 1.5 ou 2 demãos, conforme
for mais adequado.

Para uma aplicação universal e flexível.

Permasolid® Verniz HS 8055.

•  Adequado a todo o tipo de repintura
•  Aplicação simples e de confiança
•  Aplicação flexível. Para repinturas normais tais como
guarda-lamas, portas ou repinturas parciais, aplicado
em uma só operação (= 1.5 demãos). 
Alternativamente, para padrões mais elevados, p. ex.
repinturas completas, aplicação em 2 demãos.

•  Bom corpo e brilho 
•  Fácil de polir 
•   Pode ser misturado com qualquer endurecedor 
VHS e Aditivo HS 9034.

O Hi-TEC Sistema Performance.
O que deverá esperar do
seu sistema de pintura.

Elevada produtividade.
A Spies Hecker não disponibiliza apenas recomenda-
ções técnicas sobre sistemas de produtos, mas tam-
bém aconselha as oficinas sobre formas de optimizar
os seus processos – em última análise, é também
sempre uma questão de obter excelentes resultados
no negócio.

Rápido.
O modo mais rápido e fácil de igualar uma cor: propor-
cionamos uma demonstração do equipamento mais
eficiente para identificação de cor e mostramos como
simplificar o processo global de igualar uma cor.

Especializado.
Os seus colaboradores são o seu mais importante ac-
tivo. É a razão pela qual os formamos no local ou no
nosso Centro de Formação sobre tudo o que necessi-
tam saber. Tudo desde os fundamentos da tecnologia
de tintas à moderna gestão de cor.

ou

Um sistema para maior fiabilidade e maior eficiência nos processos de trabalho.

O Verniz para um acabamento rápido.

Permasolid® HS Optimum Plus Verniz 8650.

•  Aplicação flexível em uma só operação (= 1.5 demãos). 
•  Optimo desempenho mesmo em condições desfavor-
áveis, por exemplo, baixas temperaturas de secagem.

•  Secagem muito rápida
•  Polimento rápido e fácil.
•  Pode ser misturado com Permasolid® HS Acelerador
9025 e Aditivo 9026 .

Base bicamada com elevado potencial.

Permahyd® Base Bicamada Hi-TEC 480.

•  Fácil e rápida de aplicar
•  Resultados muito fidedignos devido à formação 
uniforme do efeito

•   Excelente poder de opacidade, elevada precisão 
de cor

•   Tempos de processo curtos
•  Simples e segura técnica de disfarce
•  Maior flexibilidade em acabamentos de interior, 
multi-etapa e multi-cor

Uma fundação sólida.

Permasolid® Aparelho HS Performance 5320.

•  Muito fácil processamento
•  Boa absorção da pulverização e, consequentemente,
uma superfície suave e lisa

•  Muito boa estabilidade vertical 
•  Extraordinárias características de lixabilidade 
•  Aparelho disponível em branco, cinzento médio 
e cinzento escuro

•  Elevado rendimento
•  Excelente brilho e alastramento
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