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Permafleet CV
Permafleet® - o sistema de pintura CV que corresponde a todas as suas necessidades.
Se pinta cabines de camiões , autocarros ou veículos para fins especiais, a alta qualidade e a aplicação eficiente é o que sempre conta. O
sistema de produtos Permafleet fornece soluções econômicas para cada requisito, porém específico.
Aumente a eficiência da sua oficina.
•
•
•
•
•
•

Sistema equilibrado para pintura de veículos comerciais – desde pinturas originais a repintura e retoques de
Soluções técnicas para requisitos específicos.
Ampla gama de produtos.
Ajuda prática no trabalho.
Ampla gama de acessórios.
Formação técnica individual.

Uma ampla gama de cores
A Spies Hecker criou uma gama de produtos para se adequar às suas necessidades. Os
corantes concentrados da série 600 são o centro da linha de pintura para veículos
comerciais Permafleet. Todas as cores são padronizadas, de modo que a precisão das
cores seja garantida. Este sistema de mistura fornece todo o espectro de cores.
Um sistema equilibrado para aplicação universal.
Oferecemos sistemas especiais de pintura que podem ser adaptados precisamente a
aplicações específicas.
Sistema Hi-class para trabalhos de pintura de 3 ou 4 demãos de alta qualidade
Sistema Top para pintura de veículos comerciais com 3 ou 4 demãos rentáveis
Sistema Economy para pintura com 2 demãos com boa relação custo-benefício

O sistema Permafleet® é adequado para uma ampla gama de aplicações, incluindo:

•

Autocarros

•

Chassis

•

Cabines de Camiões

•

Betoneiras

•

Comerciais

•

Reboques

•

Camiões tanques

Soluções para requisitos específicos.

veículos.

Texturas e brilho.

Superfícies elásticas.

Acabamentos multicor.

Obtenha diferentes graus de brilho
adicionando um agente de mateante. Ou
crie superfícies texturizadas, por ex. para
revestimentos antiderrapantes em áreas de
acesso ao motorista.

Crie um acabamento flexível em todas as
peças plásticas.

Acelere o rendimento do veículo e reduza o
tempo de paragem usando um aditivo
multicor para acelerar a secagem.>

Formação para uma maior qualidade e
eficiência
O Centro de Treino da Spies Hecker
permite-lhe familiarizar-se com novos
sistemas de produtos e métodos de
aplicação que facilitam os processos na sua
oficina todos os dias. Tudo isso em um
ambiente descontraído, onde também pode
trocar ideias com colegas de todo o mundo.

Encontre sempre a cor certa.

ColorDialog Spectro.
Os fabricantes desenvolvem cores novas com mais frequência. Para poder identificá-las com
rapidez e precisão, a Spies Hecker desenvolveu o espectrofotómetro ColorDialog. Use-o para
medir a cor no veículo em questão de segundos.

Phoenix.
Este software baseado na Web oferece acesso às fórmulas de cores atualizadas regularmente
através do banco de dados online na Cloud. As oficinas que usam o Phoenix também podem
armazenar e gerir as reparações e as fórmulas de cores que usam na sua própria rede
interna.

Permafleet Color Index.
Um recurso de referência que abrange mais de 2.900 cores em lamelas coloridas
extragrandes. Contêm todos os camiões e cores padrão. Com o número da cor no verso, pode
encontrar rapidamente a fórmula de mistura correspondente no Phoenix.

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_pt/pt_PT/produtos/permafleet-cv.print.html

