Wszystko pod kontrol

Niewiaryg

Nadzwyczajny połysk

Nie ma szyb
Turbo system ze zmniejszonym zużyciem energii.
Speed-TEC to produkty wyjątkowo ekonomiczne. Produkty z linii Speed-TEC, oprócz szybkości, ustanawiają też nowe standardy zużycia
energii. To jedyna grupa produktów na rynku, która umożliwia suszenie zarówno w temperaturze 60°C, 40°C, jak i 20°C. Pozwala to na
optymalną kontrolę. W zależności od rozmiarów prowadzonej działalności można dokonać wyboru pomiędzy szybkością suszenia, a niskim
zużyciem energii.

Nie ma szybszego systemu.
Korzystając z produktów Speed-TEC czas trwania całego procesu wynosi zaledwie 36 minut,
co zapewnia najkrótszy czas naprawy.
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Pobierz ulotkę (pdf | 4.79 MB)

Niewiarygodna wydajność.

Jedyny produkt, który schnie w temperaturze 40°C, a nawet 20°C. To duża oszczędność –
nawet do 70% kosztów energii.
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Nadzwyczajny połysk
Technologia Speed-TEC jest również numerem jeden jeśli chodzi o efekt końcowy – dzięki
niezawodnej aplikacji, doskonałej rozlewności, a także niezwykłemu połyskowi lakieru
bezbarwnego.
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Lakierowanie nowych elementów z niesamowitą prędkością.
Nowy podkład Speed-TEC Wet-On-Wet Surfacer 5550 jest gotowy do aplikacji kolejnej
warstwy zaledwie po pięciu minutach odparowania. Pozwala to na naprawdę błyskawiczne
wykonywanie naprawy.
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Najszybsza aplikacja i piękny połysk.

1.
Lakier bezbarwny 8800
Aplikacja, odparowanie, suszenie w 60°C

12 min.

2.
Lakier bazowy 480
Aplikacja, odparowanie, suszenie w 40°C

18 min.

3.
Podkład mokro-na-mokro 5550
Aplikacja, odparowanie w 20°C

6 min.

4.
Powłoka elektroforetyczna
= 36 min.

Korzyści dla Twojej firmy
Rewolucyjna technologia Speed-TEC przynosi warsztatom lakierniczym znaczne korzyści i zwiększa ich rentowność.

Większa wydajność kabiny lakierniczej.
Krótsze czasy schnięcia oznaczają, że czas pracy w kabinie lakierniczej można znacznie
skrócić. Można zatem polakierować więcej samochodów jednego dnia. Dzięki temu realizacja
każdego zlecenia jest bardziej wydajna.
Niższe nakłady inwestycyjne.
Nie trzeba modernizować kabin lakierniczych, które nie są już w stanie osiągnąć temperatur
rzędu 60°C. Skrócone czasy schnięcia w temperaturze 40°C albo 20°C pozwalają uniknąć

dużych wydatków.

Małe naprawy zaczynają przynosić zyski.
Skrócony czas schnięcia sprawia, że z ekonomicznego punktu widzenia „drobne naprawy“
stają się opłacalne.
Naprawa tego samego dnia.
Dzięki szybkoschnącym wypełniaczom i lakierom bezbarwnym Speed-TEC można oferować
klientom usługi premium – naprawę w tym samym dniu albo pełne lakierowanie w zaledwie
kilka godzin.

Rodzina produktów Speed-Tec.

Nowość: Podkład HS
Speed-TEC Wet-on-Wet
Surfacer 5550.
ze ściereczkami Priomat®
Reactive Pretreatment Wipes
4000 do bardzo szybkiej pracy
na nowych elementach.

HS Speed Surfacer 5500

Hi-TEC Base Coat 480.

HS Speed Clear Coat 8800.

ze ściereczkami Priomat®
Reactive Pretreatment Wipes
4000 to turbo prędkość w
twoim warsztacie.

Innowacyjny lakier bazowy z
potencjałem. Łatwy i szybki w
użyciu.

Nowy wymiar lakierów
bezbarwnych. Jest to lakier HS
charakteryzujący się bardzo
szybkim schnięciem.

Zacznij pracę z odpowiednimi produktami.
Produkty Speed-TEC możesz rozpoznać
po nowej etykiecie.

Pomocne linki
&

Podkład HS Speed-TEC Wet-on-Wet
Surfacer 5550

&

Permasolid® HS Speed Surfacer
5500

&

Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480

&

Permasolid® HS Speed Clear Coat
8800

Poproś o więcej informacji o rodzinie produktów Speed-TEC.
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