Tudo sobre controle.

Inacreditavelmente eﬁ
termos energéticos.

Especialmente brilham

Não existe nenhum sis
rápido.
O sistema turbo com um baixo consumo de energia.
Speed-TEC representa produtos excecionalmente económicos. Estes diferenciam-se graças aos seus rápidos tempos de processo. Além
da rapidez, a família de produtos Speed-TEC também estabelece novos padrões em termos de consumo energético. É o único grupo de
produtos no mercado que consegue secar a 60 °C, 40 °C e 20 °C. O que lhe dá um ótimo controlo. Dependendo do seu volume de
negócios, pode escolher entre secagem rápida e baixo consumo de energia.

Não existe nenhum sistema mais rápido.
Com um tempo de processamento de apenas 36 minutos, a família de produtos SpeedTEC oferece o menor tempo de paragem para os seus trabalhos de pintura.

x

Folheto Speed-TEC tempo (pdf | 4.73 MB)

Inacreditavelmente eficiente.

O único produto que seca a 40 °C e até a 20 °C. Tal permite-lhe uma enorme economia
energética – de até 70%.
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Folheto Speed-TEC energética (pdf | 5.32 MB)

Especialmente brilhante.
A tecnologia Speed-TEC também ocupa o primeiro lugar no que toca ao desempenho –
graças à sua aplicação fiável e excelentes propriedades de alastramento, bem como ao
excecional brilho do verniz.
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Folheto Speed-TEC brilhante (pdf | 5.28 MB)

Pinte peças novas ao dobro da velocidade.
Pode pintar por cima do novo Aparelho Molhado-sobre- Molhado Speed-TEC 5550 após
apenas 5 minutos de tempo de evaporação. Tal proporciona resultados verdadeiramente
rápidos.

x

Folheto Speed-TEC economia energética (pdf | 5.32 MB)

A aplicação mais rápida, com um brilhante caracter.

1.
Verniz Speed-TEC 8800
Aplicar, evaporar, secar a 60 °C

12 mins.

2.
Base Bicamada Hi-TEC 480
Aplicar, evaporar, secar a 40 °C

18 mins.

3.
Speed-TEC Wet-On-Wet Surfacer 5550
Aplicar, evaporar a 20 °C

6 mins.

4.
Primário CDC
= 36 minutos

Bom para o seu negócio.
A revolucionária tecnologia Speed-TEC oferece benefícios significativos às oficinas de pintura e aumenta o seu lucro.

Maior rendimento das cabines.
Ter tempos de secagem mais rápidos significa que o tempo na cabine pode ser reduzido
drasticamente. Assim, pode pintar mais carros por dia. Isso faz com que cada trabalho seja
realizado de forma mais eficiente.
Investimento mais baixo.
Não é necessário modernizar as cabines de pintura que já não conseguem atingir
temperaturas de 60 °C. Tempos de secagem reduzidos a 40 °C ou 20 °C podem

potencialmente evitar a necessidade de grandes investimentos.

Torna os pequenos trabalhos de reparação lucrativos.
Os tempos de secagem acelerados tornam as “smart repairs” economicamente mais
rentáveis.
Proporcione reparações executadas no próprio dia.
Com Aparelhos e Vernizes de secagem rápida Speed-Tec, pode oferecer aos seus clientes
um serviço premium de “reparação no próprio dia” - ou terminar um trabalho de repintura
em apenas algumas horas.

A família de produtos Speed-TEC

NOVO: HS Speed-TEC
Wet-on-Wet Surfacer 5550

HS Speed-TEC Surfacer
5500.

Base Bicamada Hi-TEC
480.

Juntamente com o Priomat®
Reactive Pretreatment Wipes
400 para a pintura superrápida de peças novas.

Juntamente com o Priomat®
Reactive Pretreatment Wipes
400 o turbo na sua oficina.

O inovador acabamento à
base de água. Simples e
rápido de aplicar.

Verniz HS Speed 8800.
Um verniz com uma nova
dimensão. Este verniz de altos
sólidos, tem uma secagem
muito rápida.

Comece a trabalhar com os componentes certos do sistema
Pode reconhecer os produtos SpeedTEC pelo novo design do rótulo do
produto.

Links úteis
&

HS Wet-on-Wet Speed Surfacer
5550

&

Permasolid® HS Speed Surfacer
5500

&

Permahyd® Base Bicamada Hi-TEC
480.

&

Permasolid® Verniz HS Speed 8800

Solicite mais informações sobre a família de produtos Speed-TEC.
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