OEM-godkänd hållbarhet kombinerat med
enastående prestanda och enkel användning.
D8171 UHS Premium MultiClear Klarlack

Make it happen. With PPG

OEM-godkänd hållbarhet kombinerat med
enastående prestanda och enkel användning.
D8171 UHS Premium MultiClear Klarlack
OEM-godkänd, förbättrad prestanda, enkel att använda…
• Enastående prestanda
• Enkel applicering
• Hög produktivitet
• Alla användningsområden med 1 härdare
D8171 Premium klarlack är resultatet
av detta arbete. Den baseras på en
ny bindemedelsteknik, uppfyller de
strängaste kraven från fordonstillverkarna
och klarar alla garantitester vad gäller
mekanisk och kemisk beständighet samt
vattenbeständighet.

• OEM-godkänd

Samtidigt innebär den förbättrade
tekniska prestandan att den är mycket
enkel att applicera.
Det är lätt att applicera klarlacken och få
en jämn yta, utan risk för rinningar.

Biltillverkarna försöker ständigt förbättra sina
bilar, vilket innebär att de har ökat kraven på de
lackeringssystem som de godkänner.
Utöver de redan tuffa kraven på hållbarhet har
många biltillverkare under de senaste åren framfört
behovet av en slitstark ytfinish som skyddar vid
biltvätt.
De klarlacker som tagits fram för att öka
reptåligheten har inte varit lika snabba eller enkla att
använda som andra ”icke godkända” klarlacker.
PPG har haft som mål att ta fram den perfekta
klarlacken från en lackerares synvinkel, som
samtidigt klarar alla OEM-tester, även när det gäller
reptålighet och slitstyrka.

Med D8171 kan alla behov nu tillgodoses
med en enda klarlack och en härdare, vilket
minskar lagerhållningen.
Dessutom kan man öka produktiviteten
genom att använda en accelererad
förtunning som gör att mindre reparationer,
men även större jobb, kan utföras på 10
minuter.
D8171 UHS Premium klarlack är den enda
klarlacken som erbjuder mångsidighet,
utmärkt prestanda och utmärkt
produktivitet, samtidigt som den är OEMgodkänd, vilket bekräftar PPG:s position
som världsledande inom billack.
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