OEM-godkjent holdbarhet, kombinert med
enestående egenskaper og enkel bruk.
D8171 UHS Premium MultiClear Klarlakk

Make it happen. With PPG

OEM-godkjent holdbarhet, kombinert med
enestående egenskaper og enkel bruk.
D8171 UHS Premium MultiClear Klarlakk
OEM-godkjent, forbedrede egenskaper, enkel bruk…
• Enestående egenskaper
• Enkel påføring
• Høy produktivitet
• Mange bruksområder med 1 herder
D8171 Premium klarlakk er resultatet
av dette arbeide. Den er basert på en
ny bindemiddelteknologi, oppfyller de
strengeste kravene fra bilprodusentene
og består alle garantitester med hensyn til
mekanisk og kjemisk bestandighet samt
vannbestandighet.

• 100% OEM-godkjenning

Samtidig er klarlakken svært enkel
å påføre takket være de forbedrede
tekniske egenskapene.

Bilprodusentene arbeider hele tiden for å forbedre
bilene sine og har derfor fokusert på forventningene
til lakkeringssystemene som de godkjenner.
I tillegg til de strenge kravene som allerede stilles
til holdbarhet, har mange bilprodusenter igjen
understreket behovet for en mer ripefast finish som
beskytter ved bilvask.
I arbeidet med å tilgodese disse kravene har
klarlakkene som er blitt utviklet, ikke alltid være like
hurtige eller enkle å bruke som ”ikke-godkjente”
klarlakker.
PPG har som mål å skape en perfekt klarlakk
sett ut fra lakkererens synsvinkel – en klarlakk
som kan bestå alle OEM-tester, også når det
gjelder ripefasthet. På den måten kan verksteder
og distributører oppfylle alle behovene som
produsentene har med én eneste klarlakk. Så blir
livet enklere.

Alt dette gjør at lakkererne trygt kan
påføre lakken og få en jevn finish uten å
måtte være urolige for at lakken renner
utover når den tørker, eller at det dannes
gardiner og tykke kanter på det reparerte
område.
De mange fordelene som D8171 gir,
oppnås gjennom bruk av én eneste
klarlakk og én eneste herder som dekker
mange forskjellige ovnstørkingstider
og -temperaturer. Alle behovene som
verkstedene har kan nå ivaretas med
bare én klarlakk og én herder, slik at
lagerbeholdningen kan reduseres.
Dessuten kan produktiviteten økes gjennom
bruk av en hurtigfortynner, noe som ikke
bare gjør at mindre reparasjoner, men også
større jobber, kan utføres på 10 minutter.
UHS Premium klarlakk er den eneste
klarlakken som byr på stor allsidighet,
enestående yteevne og høy produktivitet
samtidig med at den er OEM-godkjent,
noe som bekrefter PPGs posisjon som
verdens ledende innenfor billakk.
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