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Primários e Aparelhos.
Permasolid® HS Wet-on-Wet Speed Surfacer 5550.
Permasolid® HS Wet-on-Wet Speed Surfacer 5550 acelera o processo de pintura, graças à
sua moderna e patenteada tecnologia Axalta. O tempo de evaporação é significativamente
menor em comparação com os aparelhos padrão molhado sobre molhado. Isso resulta num
processo mais rápido, além de proporcionar excelente aparência no acabamento final.
Relação de mistura simples 1: 1 com o Permasolid® Wet-on-Wet Speed Surfacer
Hardener 3560 + 10% Permasolid® Speed Surfacer Accelerator 9065
Aplicação rápida em 1 a 2 demãos.
Excelente estabilidade vertical.
Após incríveis cinco minutos de intervalo, ele pode ser lixado ou revestido com
Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480 ou Permahyd® Base Coat 280/285.
A moderna tecnologia Axalta garante um excelente brilho após o revestimento superior.
Permasolid® HS Speed Surfacer 5500

Disponível em três cores Priomat® Toalhetes Reativos Reativos 4000 são necessários
para um pré-tratamento muito rápido do metal nu.
Utilizando a moderna família de produtos Speed-TEC dentro do Sistema de
Desempenho Hi-TEC, oferece os processos de reparação mais curtos, significativa
poupança no custo de energia e resultados excepcionais.

Permasolid® HS Speed Surfacer 5500.
O novo aparelho Permasolid HS Speed Surfacer 5500 acelera significativamente o processo
de preparação graças aos seus métodos de aplicação e processo de secagem. O tempo de
secagem ao ar é significativamente mais curto comparado com os aparelhos de secagem ao
ar habituais. Isto resulta num processo mais rápido mesmo sem secagem por IV. Para além da
rapidez permite obter uma superfície lisa que ajuda a assegurar excelentes resultados de
pintura.
Rácio de mistura simples 1:1 com o endurecedor Permasolid Speed Surfacer Hardener
3550.
Excelente estabilidade vertical.
Economiza tempo e energia graças ao seu impressionante desempenho na secagem
ao ar.
Outras técnicas de secagem podem também ser utilizadas: secagem induzida a
diferentes temperaturas e secagem por IV.
Permasolid® HS Speed Surfacer 5500

Desde um Speed Repair até à reparação standard de painéis, de facto qualquer tipo
de trabalho pode ser feito em simultâneo graças à secagem ao ar.
A superfície lisa ajuda a garantir uma excelente resistência do brilho após a aplicação
do verniz.
Disponível em três cores: branco, cinzento e preto.
A utilização dos toalhetes Priomat Reactive pré-tratamento Wipes 4000 é
obrigatória.

Permasolid® HS Vario Primer Surfacer 5340.
O Permasolid® HS Vario Primer Surfacer 5340 é uma primário aparelho universal alto sólidos
para a repintura automóvel, proporcionando reparações eficientes e económicas.
pode ser aplicado directamente a substratos de chapa nua e sobre os plásticos mais
comuns encontrados em veículos ligeiros
pode ser utilizado como aparelho lixável e como aparelho não lixável
rápida repintura com todas as bases bicamada aquosas e convencionais (em sistema
molhado-sobre-molhado)
boa secagem por infra-vermelhos como aparelho lixável
proporciona acabamento com muito bom alastramento
solução de reparação, antes da aplicação do betume polister pistolável
cores disponíveis: cinzento claro e preto
Permasolid® HS Vario Primer Surfacer 5340

Permasolid® Aparelho SpectroFlex 5400.
Permasolid® Aparelho HS SpectroFlex 5400 é um sistema inovador de aparelhos coloridos 2K
Altos Sólidos, baseado numa nova geração de resinas acrílicas.
O sistema compreende seis aparelhos coloridos (branco, preto, amarelo, vermelho, verde e
azul), que podem ser misturados entre eles de acordo com uma simples fórmula de mistura.
Este sistema está em conformidade COV em todas as suas combinações.
Sistema de aparelhos pigmentados 2K HS.
Cores produzidas por mistura de 6 cores base.
Adequado como aparelho com lixagem ou sem lixagem.
Muito rápida evaporação de solventes.
Excelente enchimento.
Adequado para pintura de interiores.
Permasolid® Aparelho SpectroFlex 5400

Permasolid® Aparelho HS Performance 5320.
O Permasolid® Aparelho HS Performance 5320 é uma aparelho lixável de 2 componentes de
superior qualidade, baseado em resinas acrílicas.
muito boa absorpção da pulverização seca
excelente estabilidade vertical
secagem rápida
muito boas propriedades de lixagem
teor em sólidos elevado = rendimento elevado
homologado por vários construtores automóveis

Permasolid® Aparelho HS Performance 5320

Permasolid® Aparelho HS Premium 5310.
O Permasolid® Aparelho HS Premium 5310 é um aparelho HS lixável de dois componentes e
de elevada qualidade, baseado resinas acrílicas.
tempo de aplicação muito longo
propriedades de aplicação ideais e fiáveis
excelentes propriedades de lixagem
excelente estabilidade vertical
rendimento muito elevado
excelente poder de enchimento
excepcional alastramento do acabamento

Permasolid® Aparelho HS Premium 5310

Permasolid® Aparelho HS Express 5250.
O Permasolid® Aparelho HS Express 5250 é uma aparelho HS lixável de elevada qualidade e
grande produtividade, em conformidade com COV e baseado em resinas acrílicas.
Muito boas propriedades de aplicação, especialmente quando aplicado com pistolas
HVLP
Bom alastramento
Boa estabilidade vertical
Muito boas propriedades de secagem IV
Lixagem possível após secagem ao ar de 1 - 2 horas
(para retoques localizados, repinturas parciais)
Proporciona acabamento com bom alastramento
Permasolid® Aparelho HS Express 5250

Priomat® 1K Wash Primer 4085.
O Priomat® Wash Primer 1K 4085 é uma produto de um componente isento de cromato de
zinco para aplicação sobre todos os substratos metálicos mais comuns.
conforme COV
boa protecção contra a corrosão
fácil de utilizar (produto um componente)
disponível em cinzento claro e escuro
certificado de soldadura disponível

Priomat® 1K Wash Primer 4085

Priomat® Wash Primer 4075.
O Priomat® Wash Primer 4075 é um primário promotor de aderência de cura ácida de dois
componentes, livre de cromato de zinco e de fenol, do nosso "sistema PVB".
as propriedades de passivação proporcionam uma excelente protecção à corrosão
para todos os substratos metálicos, em particular para alumínio e aço galvanizado
cumpre com as especificações de muitos construtores automóveis
fácil de aplicar
cor: cinzento esverdeado

Priomat® Wash Primer 4075

Priomat® Primário Promotor de Aderência 3304 transparente.
O Permasolid® Primário Promotor de Aderência 3304 transparente é um promotor de
aderência versátil 1K para todas as peças plásticas habitualmente encontradas no exterior
dos veículos de passageiros.
Este primário é caracterizado por excelentes propriedades de aderência, elevada elasticidade
e facilidade de aplicação.

Priomat® Elastic Primer 3304 transparent

Permacron® Primário Aparelho 1:1 Elástico 3300.
Permacron® Primário Aparelho 1:1 Elástico 3300 é um primário 2K de
elevada qualidade para partes plásticas.
Pode ser aplicado em sistema molhado-sobre-molhado
Sistema de pintura eficiente
Fácil manuseamento
tempo de aplicação muito longo

Primário Aparelho 1:1 Elástico 3300

&

PESQUISA DE PRODUTOS

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_pt/pt_PT/produtos/passenger-cars/primers.print.html

