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Spies Hecker – simply closer.

Alles onder controle.
De lancering van de Speed-TEC-productfamilie.

 

 

 

Spies Hecker, een van de wereldwijde schadeherstelmerken van Axalta 
Coating Systems, ontwikkelt optimale praktische toepassingen die het voor 
autoschadeherstelbedrijven eenvoudiger en efficiënter maken om hun opdrachten 
uit te voeren. Hoogwaardige producten, persoonlijk advies en gerichte 
opleidingen hebben ervoor gezorgd dat Spies Hecker al meer dan 135  jaar 
een sterke partner is voor de professionals bij de autoschadeherstelbedrijven. 
Het bedrijf - met het hoofdkantoor in Keulen - is wereldwijd toonaangevend 
in het spuiten van auto's, met klanten in meer dan 76 landen.

Spies Hecker – simply closer.

Metalak B.V.
Sir Rowland Hillstraat 8
4004 JT Tiel
metalak.nl

Spies Hecker Belgium
Antoon Spinoystraat 6b
2800 Mechelen
spieshecker.be



Het turbosysteem met een lager 
energieverbruik.

Ongelofelĳ k effi ciënt.
Het enige product dat droogt bĳ  40 °C en zelfs bĳ  20 °C. 
Dat scheelt veel - tot wel 70% - in energiekosten.

Spuit nieuwe onderdelen op warpsnelheid.
De nieuwe Speed-TEC Nass-in-Nass Speed Füller 5550 kan 
al na slechts 5 minuten uitdamptĳ d worden overgespoten. 
Dat zorgt voor een echt korte doorlooptĳ d.

Geen enkel systeem is sneller. 
Met een verwerkingstĳ d van slechts 36 minuten biedt het 
Speed-TEC-productsysteem de kortste pitstoptĳ d voor 
uw reparaties.

Vooral glanzend.
Speed-TEC-technologie staat ook op de eerste plaats 
qua eindresultaat - dankzĳ  de betrouwbare applicatie, 
uitstekende vloei-eigenschappen, de uitzonderlĳ ke lakstand 
en de ongeëvenaarde glans van de basislak.

Speed-TEC staat voor bĳ zonder rendabele producten. Ze onderscheiden zich door hun korte 
verwerkingstĳ den. Samen met snelheid stelt de Speed-TEC-productfamilie ook nieuwe 
normen voor het energieverbruik. Het is het enige, complete reparatiesysteem op de markt dat 
zowel bĳ  60 °C, 40 °C als bĳ  20 °C kan drogen, wat u optimale controle geeft. Afhankelĳ k van de 
werkplaatsbezetting, kunt u kiezen tussen sneldrogend en/of energiezuinig gebruik.

De Speed-TEC-productfamilie:
Priomat® Reactiv Vorbehandlungstücher 4000  
Permasolid® Speed-TEC Nass-in-Nass Speed Füller 5550
Permasolid® Speed-TEC Füller 5500
Permahyd® Hi-TEC Basislack 480
Permasolid® Speed-TEC Klarlack 8800

Het nieuwe Spies Hecker-“Race”-spuitpistool (SATA). In Mercedes-
AMG Petronas-motorsportontwerp. Beperkte oplage.

Goed voor uw business.
De revolutionaire Speed-TEC-technologie 
biedt u aanzienlĳ ke voordelen en verhoogt 
uw winstgevendheid.

Hogere doorloopsnelheid.
Kortere droogtĳ den betekent dat cabinetĳ den drastisch 
worden ingekort. U kunt dus meer auto's per dag spuiten. 
Dat maakt het voltooien van elke opdracht effi  ciënter.

Lagere energiekosten.
Het is niet meer nodig om temperaturen van 60 °C te 
bereiken. Met dit systeem zĳ n kortere droogtĳ den bĳ  
40 °C of 20 °C al mogelĳ k.

Maakt kleine reparaties winstgevend.
Verkorte droogtĳ den maken “spot repair” economisch 
meer de moeite waard.

Schadeherstel in één dag.
Met sneldrogende Speed-TEC grondlakken en blanke 
lakken, bent u in staat om klanten op dezelfde dag 
topklasse herstelwerk te leveren of een reparatie in slechts 
enkele uren uit te voeren. 

Speed-TEC Klarlack 
8800

Aanbrengen, uitdampen, 
drogen bĳ  60 °C 
12 min. 

Hi-TEC Basislack 480

Aanbrengen, uitdampen, 
drogen bĳ  40 °C                
18 min. 
Speed-TEC Nass-in-Nass 
Speed Füller 5550

Aanbrengen,
uitdampen bĳ  20 °C
6 min.

KTL

= 36 min.

De snelste applicatie met een briljant karakter. 

Nieuw label: Nu met een Speed-TEC-logo en turquoise-technologiekleur. 
Dit laat zien wat bĳ  elkaar hoort en zorgt voor een grotere verwerkingsbetrouwbaarheid.


