
Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800.
Teknik i en ny dimension.

Spies Hecker – helt enkelt närmare.

An Axalta Coating Systems Brand

Hi-TEC 
Performance



För dig som eftersträvar enastående glans och supersnabb 
torkning: Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800.

Klarlack från en annan värld.

Glöm alla andra klarlacker. Med nya Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800 får du en helt ny kval-
itets-finish. Tack vare en ny bindemedelsteknik har denna klarlack brutit ljudvallen i torkningssektorn. 
Med otroliga 5 -10 minuters torktid vid 60 °C slår den allt annat med hästlängder. Samtidigt uppnås 
ett mycket exklusivt utseende. Fördelar som exceptionell glans (glaseffekt), enastående utflytning 
och superhård lackyta övertygar lackerarna.

” Denna Speed Clear Coat 8800 är otrolig. 
 Tack vare den innovativa lacktekniken torkar den 
 extremt snabbt även vid lägre boxtemperaturer. 
 Glansen är enastående.“
 Alexander Maier, teknisk service



SPEED CLEAR
Energy consumption can be significantly
reduced with Speed Clear Coat 8800.

Jämförelse av energiförbrukning.

100 %

58 %

50 %

12 %

Konventionell klarlack
60 °C

HS Speed Clear Coat 8800
60 °C

40 °C

20 °C

Sparar energi.

Tack vare speciellt utvalda härdare kan den nya klarlacken 
anpassas efter olika torkningsförhållanden. 

VHS Speed Hardener 3251 snabb 
 
VHS Speed Hardener 3250 
 
VHS Speed Hardener 3252 långsam 

Torkningsförhållanden

lufttorkning (inte under 10 °C) 

 40 - 45 °C /10 -15 min* 

 60 °C / 5 -10 min*

 3251 snabb 3250 3252 långsam

 3250 3250 3252 långsam 

 3250 3252 långsam rekommenderas ej

*metalltemperatur

För detaljerade instruktioner, se aktuellt tekniskt datablad.

Välj rätt snabbhärdare.

energy

saving

Utomhustemperaturer  

 < 20 °C 20 - 30 °C > 30 °C



SPEED CLEAR

Oslagbar glans.

Användarvänlig.

•  För enkel och tillförlitlig applicering.

•  Varierande användningsområden, från Speed Repair 
till kompletta lackeringar.

•  Mycket slät yta över hela den lackade ytan.

•  Polerbar redan efter 90 minuters lufttorkning.

I en klass för sig.

Snabbtorkande.

•  Supersnabb ugnstorkning. 5 -10 min/60 °C metall- 
temperatur.

•   Snabbtorkande även vid låga metalltemperaturer: 
10 -15 min / 40 - 45 °C.

•   Den nya tekniken utnyttjar, utöver värmen i ugnen,  
även den relativa luftfuktigheten för torkning.

•  Exceptionell glans – glaseffekt.

•  Enastående utflytning.

•  What you see is what you get. 
Fortsatt samma briljans som omedelbart  
efter torkning.

•  Extrem hårdhet efter bara ett dygn.



Hi-TEC Performance System.

•  Priomat® Wash Primer 4075.

•  Permasolid® HS Performance Surfacer 5320.

•  Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480.

•  Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800.

Speed Repair-system.

•  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.

Perfekt balanserade system.

Speed RepairHi-TEC 
Performance
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SE-425 02 Hisings Kärra
Tel 031-57 68 00
spieshecker.se@axaltacs.com
www.spieshecker.se

Spies Hecker utvecklar optimala och praktiska lacksystem som gör arbetet på  
verkstaden enklare. Spies Heckers princip är att nå större effektivitet med  
miljöanpassade fordonslacker, med premium produktsystem, kompetent rådgivning 
och anpassad utbildning. Ett nära partnerskap med billackeringsbranschen och  
bilindustrin som helhet har över 130 år av framgång bakom sig. Företaget har sin bas 
i Köln och är en av världens ledande tillverkare av billacker och finns i 76 länder över 
hela världen.

Spies Hecker – helt enkelt närmare!


