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Grunty/ Wypełniacze.
Permasolid® HS Wet-on-Wet Speed Surfacer 5550.
Podkład Permasolid® HS Wet-on-Wet Speed Surfacer 5550 przyspiesza proces naprawy dzięki
nowoczesnej, opatentowanej technologii Axalta. Czas odparowania jest znacznie krótszy w
porównaniu do standardowych podkładów mokro-na-mokro. Efektem jest szybsza praca oraz
wyjątkowe wykończenie.
Łatwe proporcje mieszania 1:1 z utwardzaczem Permasolid® Wet-on-Wet Speed
Surfacer Hardener 3560 + 10% dodatku Permasolid® Speed Surfacer Accelerator
9065.
Szybka aplikacja w jednej lub dwóch warstwach.
Doskonała stabilność na powierzchniach pionowych.
Zaledwie po 5 minutach odprowania produkt może być szlifowany lub bezpośrednio
lakierowany bazą Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480 lub Permahyd® Base Coat
280/285
Permasolid® HS Wet-on-Wet Speed Surfacer
5550

Od szybkiej naprawy po naprawę całego elementu; dzięki suszeniu na powietrzu każdy
rodzaj naprawy może zostać wykonany w tym samym czasie.
Produkt dostępny w trzech kolorach: białym, szarym i czarnym.
Na gołym metalu wymagane jest zastosowanie ściereczek Priomat®
Reactive Pretreatment Wipes 4000.
Korzystając z produktów z serii Speed-TEC należących do system Hi-TEC Performance
System skracamy czas naprawy, obniżamy koszty energii zachowując przy tym
doskonałe wykończenie

Permasolid® HS Speed Surfacer 5500.
Nowy Permasolid HS Speed Surfacer 5500 znacząco przyspiesza proces przygotowanie
powierzchni, zarówno dzięki metodzie aplikacji, jak i szybkiemu procesowi schnięcia. Suszenie
na powietrzu jest dużo krótsze w porównaniu ze standardowymi podkładami do suszenia na
powietrzu. Produkt zapewnia gładką powierzchnię, która pomaga osiągnąć doskonałe efekty
końcowe.
Łatwa proporcja mieszania 1:1 z Permasolid Speed Surfacer Hardener 3550.
Doskonała stabilność na powierzchniach pionowych.
Oszczędza czas i energię dzięki szybkiemu schnięciu na powietrzu.
Inne techniki suszenia również są możliwe: w kabinie w różnych temperaturach oraz za
pomocą lampy IR.
Od szybkiej naprawy po naprawę całego elementu; dzięki suszeniu na powietrzu każdy
rodzaj naprawy może zostać wykonany w tym samym czasie.
Permasolid® HS Speed Surfacer 5500

Gładka powierzchnia umożliwia uzyskanie niesamowitego połysku po aplikacji warstwy
nawierzchniowej.
Dostępny w trzech kolorach: białym, szarym oraz czarnym.
Konieczne zastosowanie ściereczek Priomat Reactive Pretreatment Wipes
4000.

Permasolid® HS SpectroFlex Füller 5400.
Permasolid® HS SpectroFlex Füller 5400 jest innowacyjnym systemem dwuskładnikowych
kolorowych wypełniaczy klasy High Solid na bazie nowej generacji żywic akrylowych. System
składa się z 6 kolorowych wypełniaczy (biały, czarny, żółty, czerwony, zielony, niebieski),
które mogą być mieszane ze sobą przy zastosowaniu łatwych w użyciu receptur mieszania.
Powyższy system we wszystkich kombinacjach stosowania jest zgodny z przepisami VOC.
Zakres zastosowania:
Jako kolor przestrzeni wewnętrznych komory silnika i bagażnika, wypełniacz "mokro na mokro",
wypełniacz do szlifowania.

Permasolid® HS SpectroFlex Füller 5400

Permasolid® HS Vario Primer Surfacer 5340.
Permasolid® HS Vario Primer Surfacer 5340 jest uniwersalnym wypełniaczem gruntującym
klasy High Solid przeznaczonym do lakierowania samochodów osobowych.
może być aplikowany zarówno na czysty metal, jak też podłoża z tworzyw sztucznych
może być stosowany jako wypełniacz do szlifowania oraz jako wypełniacz mokro-namokro
szybkie pokrywanie wypełniacza wszystkimi lakierami nawierzchniowymi marki Spies
Hecker metodą mokro-na-mokro
dobra absorpcja mgły natryskowej podczas aplikacji mokro-na-mokro
dobra rozlewność
dobra ochrona przez korozją
dostępny w kolorze jasnoszarym i czarny
Permasolid® HS Vario Primer Surfacer 5340

Permasolid® HS Performance Füller 5320.
Permasolid® HS Performance Füller 5320 jest bardzo wysokiej jakości dwuskładnikowym
wypełniaczem do szlifowania na bazie żywicy akrylowej.
Bardzo dobra wchłanialność mgły natryskowej
Wyśmienita stabilność na pionowych powierzchniach
Szybkie schnięcie
Bardzo dobra szlifowalność
Wyższa zawartość części stałych = wyższa wydajność
Aprobowany przez kilku producentów pojazdów

Permasolid® HS Performance Füller 5320

Permasolid® HS Premium Füller 5310.
Permasolid® HS Premium Füller 5310 jest bardzo wysokiej jakości dwuskładnikowym
wypełniaczem do szlifowania na bazie żywicy akrylowej.
Bardzo długi czas stosowania po dodaniu utwardzacza
Idealne, niezawodne parametry aplikacyjne
Wyśmienita szlifowalność
Wyśmienita stabilność na pionowych powierzchniach
Bardzo wysoka wydajność
Wyśminita zdolność wypełnienia
Bardzo dobry wygląd lakieru kryjącego

Permasolid® HS Premium Füller 5310

Permasolid® HS Express Füller 5250.
Permasolid® HS Express Füller 5250 jest wysokiej jakości oraz produktywności, spełniającym
wymogi VOC, dwuskładnikowym wypełniaczem do szlifowania na bazie żywicy akrylowej.
Bardzo dobre parametry stosowania w szczególności przy nanoszeniu pistoletami HVLP
Dobre dostosowanie do warunków przerabiania
Dobra stabilność na pionowych powierzchniach
Bardzo dobre schnięcie pod promiennikiem IR
Szlifowanie jest możliwe po upływie 1-2h suszenia na powietrzu
(w przypadku napraw miejscowych, częściowych)
Dobry wygląd lakieru kryjącego
Permasolid® HS Express Füller 5250

Priomat® 1K Wash Primer 4085.
Priomat® 1K Wash Primer 4085 jest pozbawionym chromianu cynku, jednoskładnikowym
produktem do stosowania na wszystkie typowe podłoża metaliczne.
Spełnia przepisy VOC
Dobra ochrona antykorozyjna
Łatwe stosowanie (produkt jednoskładnikowy)
Dostępny w kolorach jasno- i ciemnoszarym
Dostępny certyfikat spawalności

Priomat® 1K Wash Primer 4085

Priomat® Wash Primer 4075.
Priomat® Wash Primer 4075 jest pozbawionym chromianu cynku oraz fenolu,
kwasoutwardzalnym, dwuskładnikowym gruntem reagującym z naszego systemu PVB.
Wyśmienita ochrona antykorozyjna dzięki pasywacji metalicznych podłoży
Do stosowania na wszystkie metaliczne podłoża, w szczególności na aluminium i
ocynkowane blachy stalowe
Spełnia wymagania wielu producentów samochodów
Łatwy w stosowaniu
Kolor: oliwkowoszary

Priomat® Wash Primer 4075

Priomat® Elastic Haftgrund 3304 transparent.
Priomat® Elastic Haftgrund 3304 lasierend (srebrny transparentny) jest uniwersalnym,
jednoskładnikowym promotorem przyczepności na wszystkie typowe części z tworzywa
sztucznego występujące na zewnątrz pojazdu.
Powyższy grunt charakteryzuje się wyśmienitą przyczepnością, wysoką elastycznością oraz
łatwą aplikacją.

Priomat® Elastic Haftgrund 3304 transparent

Permacron® 1:1 Elastic Haftfüller 3300.
Permacron® 1:1 Elastic Haftfüller 3300 jest wysokiej jakości, dwuskładnikowym wypełniaczem
gruntującym przeznaczonym do stosowania na tworzywa sztuczne.
Dobra przyczepność na wszystkich typowych częściach pojazdów wykonanych z tworzyw
sztucznych
Możliwość stosowania w systemie „mokro na mokro”
Efektywny system lakierowania
Łatwość stosowania
Bardzo długi czas stosowania po dodaniu utwardzacza

Permacron® 1:1 Elastic Haftfüller 3300
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http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_pl/pl_PL/products/passenger-cars/primers.print.html

