Allt under kontroll

Otroli
Väldigt hög glans.

Inget syst
Det turboladdade systemet med lägre energiförbrukning.
Speed-TEC erbjuder mycket kostnadseffektiva produkter. De skiljer sig från mängden med sina snabba processtider. Utöver hastighet
sätter Speed-TEC-produktserien även nya standarder vad gäller energiförbrukning. Det är den enda produktserien på marknaden som kan
torka både vid 60 °C, 40 °C och 20 °C, vilket ger dig optimal kontroll. Beroende på arbetsvolym kan du välja mellan snabb torkning och låg
energiförbrukning.

Det finns inget snabbare system.
Det finns inget snabbare system. Med en behandlingstid på bara 36 minuter erbjuder
Speed-TEC-produktserien kortast möjliga depåstopp för lackeringsjobb.

x

Download Flyer (pdf | 0 bytes)

Otroligt effektiv.

Den enda produkt som torkar vid 40 °C eller till och med 20 °C. Du sparar upp till 70 % i
energikostnader.
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Mer glans än någonsin.
Speed-TEC-tekniken rankas också högst resultatmässigt tack vare tillförlitlig applicering,
utmärkta fästegenskaper samt exceptionell klarlacksglans.
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Lackera nya delar i hög hastighet.
Nya Speed-TEC Wet-On-Wet Surfacer 5550 kan lackeras över efter bara fem minuters
avluftning. Det är svårt att få en effektivare produktion än så.
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Den snabbaste appliceringen med fantastisk karaktär.

1.
Clear Coat 8800
Applicera, avlufta, torr vid 60 °C

12 minuter.

2.
Base Coat 480
Applicera, avlufta, torr vid 40°C

18 minuter.

3.
Wet-on-Wet Surfacer 5550
Applicera, avlufta vid 20 °C

6 minuter.

4.
CDC-primer
= 36 minuter.

Bra för ditt företag.
Den revolutionerande Speed-TEC-tekniken ger verkstäder stora fördelar och ökar lönsamheten.
Effektivare genomströmning i boxen.
Kortare torktider innebär att arbetstiden i boxen kan minskas kraftigt, så att du kan lackera
fler bilar per dag. Det gör att du kan slutföra varje jobb snabbare.
Lägre investering.
Du behöver inte utrusta sprutboxen som inte längre når en temperatur på 60 °C med nya
delar. Med kortare torktider vid 40 °C eller 20 °C kan du undvika behovet av stora
investeringar.

Gör små reparationsarbeten lönsamma.
Kortare torktider gör ”smarta reparationer” mer ekonomiskt lönsamma
Erbjud reparationer samma dag.
Med snabbtorkande Speed-TEC-fillers och -klarlack kan du erbjuda kunder förstklassiga
reparationer samma dag eller utföra ett komplett omlackeringsjobb på bara några timmar.

Produktserien Speed-TEC.

NY: HS Speed-TEC Wet-onWet Surfacer 5550
Tillsammans med Priomat®
Reactive Pretreatment Wipes
4000 gör du supersnabb
lackering av nya delar.

HS Speed Surfacer 5500.

Hi-TEC Base Coat 480.

HS Speed Clear Coat 8800.

Tillsammans med Priomat®
Reactive Pretreatment Wipes
4000 blir det «turboeffekt» i din
verkstad

En innovativ vattenburen
baslack med potensial. Enkel
och snabb att applicera.

En High-Solid klarlack i en ny
dimension. Denna klarlack
torkar väldigt snabbt.

Kom igång med rätt systemkomponenter.

Relaterade Länkar
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HS Wet-on-Wet Speed Surfacer
5550

Begär mer information om Speed-TEC-produktfamiljen”.
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