OEM-godkendt holdbarhed kombineret med
enestående egenskaber og brugervenlighed.
D8171 UHS Premium MultiClear Klarlak

Make it happen. With PPG

OEM-godkendt holdbarhed kombineret med
enestående egenskaber og brugervenlighed.
D8171 UHS Premium MultiClear Klarlak
OEM-godkendt, forbedrede egenskaber, brugervenlig…
• Enestående egenskaber
• Nem påføring
• Høj produktivitet
• Mange anvendelsesområder med en hærder
D8171 UHS Premium MultiClear klarlak
er resultatet af dette arbejde. Den er
baseret på en ny bindemiddelteknologi,
opfylder de strengeste krav fra
bilproducenter og klarer alle garantitest
med hensyn til mekanisk, kemisk samt
vandbestandighed.

• 100% OEM-godkendelse

Samtidig er klarlakken særdeles nem
at påføre takket være dens forbedrede
tekniske egenskaber.
Alt dette gør, at lakerere trygt kan påføre
lakken og få en jævn finish uden at skulle
være urolige for, at lakken flyder ud, når
den tørrer, eller at der dannes løbere og
tykke kanter på det reparerede område.
Bilproducenter bestræber sig hele tiden på at
forbedre deres biler og har derfor fokuseret på
forventningerne til de lakeringssystemer, som de
godkender.
Ud over de store krav, der allerede stilles til
holdbarhed, har mange bilproducenter igen betonet
behovet for en mere ridsefast finish, der beskytter
ved bilvask.
I bestræbelserne på at tilgodese disse krav har de
klarlakker, der er blevet udviklet, ikke altid været
lige så hurtige eller nemme at bruge som ”ikkegodkendte” klarlakker.
PPG har som mål at skabe den perfekte klarlak
set ud fra en lakerers synsvinkel - en klarlak, der
kan klare alle OEM-test, også når det gælder
ridsefasthed. På den måde kan værksteder og
distributører opfylde alle producenternes behov
med en eneste klarlak, så livet bliver nemmere.

De mange fordele, D8171 giver, opnås
ved brug af en eneste klarlak og en eneste
hærder, der dækker mange forskellige
ovntørrringstider og -temperaturer. Alle
værkstedernes behov kan nu tilgodeses
med bare én klarlak og én hærder, så
lagerbeholdningen kan reduceres.
Desuden kan produktiviteten øges gennem
brug af en accelerator-fortynder, hvilket ikke
bare betyder, at mindre reparationer, men
også større job, kan udføres på 10 minutter.
UHS Premium MultiClear klarlak er
den eneste klarlak, der tilbyder stor
alsidighed, en enestående ydeevne og høj
produktivitet, samtidig med at den er OEMgodkendt, hvilket bekræfter PPG’s position
som førende inden for autolakker.
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