Dwukrotne przyspieszenie dla warsztatu

Podwójny wzrost dla wyższej przepustowości. Łatwe nakładanie i krótki czas suszenia produktów Spies Hecker z kategorii
Speed podwójnie usprawniają proces lakierowania – podczas przygotowania oraz wykańczania lakierem bezbarwnym.
Również w innych aspektach przynoszą wyraźne korzyści. Nowa technologia, dla jeszcze szybszych efektów: wypełniacz
Permasolid® HS Speed Füller 5500 oraz lakier bezbarwny Permasolid® HS Speed Klarlack 8800 wyznaczają nowe standardy
w warsztatach – szczególnie wtedy, gdy są stosowane razem, ponieważ ich zalety wzajemnie się uzupełniają.
Wypełniacze szybkie niczym Formuła 1
Za sprawą innowacyjnej technologii wypełniacz Speed Füller 5500 zaskakuje wyjątkową szybkością nakładania, porównywalną z Formułą 1
– aż do czterech warstw bez podsuszania oraz suszenia powietrzem, dzięki czemu już po 20 minutach można rozpocząć szlifowanie. Do
przygotowania wypolerowanych metalowych podkładów używa się ściereczek 4000. Gwarantują one idealną przyczepność i wysoką ochronę
przed korozją. Ich zastosowanie jest szybkie i łatwe, a w porównaniu z 2K-Wash-Primer podsuszanie trwa nawet 25 minut krócej.
Niezrównani dzięki lakierowi bezbarwnemu
Po zastosowaniu wypełniacza, a następnie lakieru bazowego Permahyd® Hi-TEC Basislack 480 do wykończenia, dobrze jet skorzystać z
lakieru bezbarwnego Permasolid® HS Speed Klarlack 8800. Dzięki zastosowaniu tej samej innowacyjnej technologii ten lakier bezbarwny
potrzebuje zaledwie od 10 do 15 minut w kabinie w temperaturze obniżonej do 40–45°C. W ten sposób w mgnieniu oka zwalnia się miejsce
dla następnego pojazdu. Lakier bezbarwny jest gotowy do polerowania po 90 minutach również w przypadku suszenia powietrzem bez
wykorzystania dodatkowej energii. Przy takiej kombinacji produktów cały proces lakierowania może zostać skrócony do poniżej jednej
godziny.
Wyjątkowe efekty na start
Zastosowanie wypełniacza oraz lakieru bezbarwnego z serii Speed przynosi podwójne korzyści: ultraszybkość oraz suszenie w niskich
temperaturach. Dzięki temu proces lakierowania jest wyjątkowo skuteczny – krótsze przestoje, większa przepustowość i wyjątkowo niskie
koszty energii oznaczają bezpośrednie korzyści dla warsztatów. Przekonują również efekty: wypełniacz Permasolid® HS Speed Füller
pozwala uzyskać wyjątkowo gładką powierzchnię, co gwarantuje bardzo dobrą przyczepność. Wygląd lakieru bezbarwnego zachwyca
szczególnie połyskiem i „efektem lustra”. Za to właśnie klienci bardzo cenią zakłady.
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