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Sistema Hi-TEC Performance.
Para uma maior produtividade na oficina.
Produtos de pintura inovadores contribuem para processos de trabalho mais eficientes. Os
produtos do Hi-TEC Sistema Performance adaptam-se entre si na perfeição e são fáceis de
aplicar. O tempo de reparação dos veículos é acelerado devido a tempos de aplicação
curtos, a uma rápida secagem e a uma lixagem simples dos materiais.

Cor sempre perfeita, geração após geração.
Permahyd Hi-TEC 480
Base Bicamada Permahyd® Hi-TEC 480. O Permahyd® Hi-TEC 480 é um sistema de base
bicamada aquosa inovador e fácil de utilizar que lhe proporciona a mais elevada precisão
das cores e os melhores resultados de revestimento, mesmo nas cores especiais ou com
efeitos .
É a base bicamada ideal para os trabalhos mais exigentes de repintura de automóveis
Todas as cores lisas e de efeitos para repintura de veículos de passageiros podem ser
misturadas a partir deste sistema.

Adaptados na perfeição aos métodos de secagem modernos
Os Aparelhos infravermelhos assistidos por computador são cada vez mais usados em oficinas nas áreas onde seja necessário um processo
de reparação mais rápido e eficiente. O Hi-TEC Sistema Performance é o ideal para esta nova tecnologia.
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Encontre o seu curso de formação

&

Encontre as ferramentas de cor
certas

&

Veja mais produtos Hi-TEC
Performance

s Os nossos pintores consideram o processo de disfarce muito fácil. O elevado número de variantes disponíveis
é um factor positivo e conseguimos correspondência com as lamelas de cor em 90% dos casos. Os painéis de
cor que pinto com Hi-TEC agora têm um desvio consideravelmente menor em relação às lamelas seleccionadas
pelos nossos profissionais.
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Ludwig Bornemann, pintor responsável, Identica Brillant (Alemania)

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_pt/pt_PT/produtos/product-systems/passenger-car-systems/hitec.print.html

