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Baselakk og Toppstrøk.
Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480.
Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480 er et brukervennlig og nyskapende vannbasert
baselakksystem som gir høy fargenøyaktighet og optimale lakkeringsresultater, selv for
spesielle farger og lakkeffekter. Det er baselakken for de mest utfordrende billakkeringsjobber.
Alle solide farger og effektfarger for kvalitetslakkering av personbiler kan blandes med
utgangspunkt i dette systemet.
Utmerket fargenøyaktighet takket være jevn effektdannelse.
Korte prosesstider.
Glimrende dekkevne gir maksimal lakkeffektivitet.
Enkel og pålitelig utflekkingsprosess.
Forskjellige påføringsalternativer (interiør-, flerlags- og flerfargepåføring).

Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480.

Permahyd® Baselakk Serie 280-285.
Permahyd® baselakk serie 280-285 er en vannfortynnbar baselakk utviklet på PU-dispersioner
innenfor vårt polyuretan system. Denne høyverdige baselakken er utviklet til 2- og 3-sjikts
lakkeringer innenfor tette farger, metallic og pearl effekt. Den kan benyttes både til personbil
og nyttekjøretøy. Permahyd® baselakk S.280/285 skal viderebearbeides med Permasolid® HS
klarlakk (8030, 8034, 8035, 8055, 8450, eller 8650). Denne lakkoppbygging i 2-sjikt (med
baselakk og klarlakk) er VOC-godkjent. Her oppnåes en vær- bestandig topplakk med varig
høy glans .
Høyt tørrstoffinnhold.
VOC-godkjent <420 gr./ltr. (ref. sprøyteklart materiale).
Enkel påføring.
Effektiv påføring i 1.½ sprøytegang utført i en sprøyteoperasjon.
Kostnadseffektiv (ref. sprøytetid og materialforbruk).
Permahyd® Baselakk Serie 280-285.

God fyllkraft.
Optimal sluttfinish.
Skånsom for miljøet.
Inneholder kun 10% løsemidler.
En moderne miljøvennlig baselakk fra vårt GREENTEC LINE system.

Permasolid® HS Autolakk Serie 275.
Dette er en VOC-godkjent hurtigtørkende High Solid topplakk fra vårt akryl system. Denne
lakkvalitet er utviklet for blanding av tette uni-farger til personbiler.
Høy værbestandighet.
Høy motstandsdyktighet mot kjemiske og mekaniske belastninger.
Høyt tørrstoffinnhold.
VOC-verdi: <420 gr./ltr.
Enkel påføring.
Produktet kan påføres effektivt i 1,½ sprøytegang i en sprøyteoperasjon.
Kort tørketid (kun 20-30 min. ved 60ºC. objekttemperatur).
Kostnadseffektiv (ref. sprøytetid og materialforbruk).
Permasolid® HS Autolakk Serie 275.

God fyllkraft.
God flyt.
Høyglansfinish.
Optimal sluttkvalitet.
Gode poleringsegenskaper.
En moderne miljøvennlig topplakk fra vårt GREENTEC LINE system.
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