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DP4000 2K Primer
Mindst 50% kortere klargøringstid

Velkommen til
en effektiv
klargøringsprocess

DP4000 2K Primer
Velkommen til en fremtid med effektiv klargøring af overflader
Et gennembrud inden for OEM-godkendt primerteknologi
PPG forstår, hvor vigtig øget
effektivitet er for værkstederne.
Derfor har vi opgraderet vores
DP4000 2K primer, der nu
leverer den bedste ydelse og
brugervenlighed nogensinde.
Den forbedrede recept er beregnet til
at optimere grundingsprocessen og
anvender samme avancerede teknologi
som den tidligere version. Den har
desuden:
• D8715, en produktiv fortynder,
der optimerer tørre- og toplakprocessen uden at forringe
potlife.

• Større glans gør det muligt for
autolakerere at finde fejl før påføring
af den kostbare, afsluttende toplak.
Sammen udgør disse ændringer en
revolution i ydelse/primingprocessen
og hjælper værkstederne med at
maksimere lønsomheden som følge af
den øgede påføringseffektivitet.
Endelig forenkler produktet også
klargøringen i selv de mest krævende
værkstedsmiljøer.
Forbedret udgave af DP4000.
Andre egenskaber, som mange kunder
har lært at sætte pris på, er bevaret.

• Bedre flydeevne, der gør
primeren nemmere at påføre og giver
en endnu jævnere overflade end før.

bindelag og slibning efter påføring af
bindelag. Det reducerer klargøringstiden
med op til 50%.

DP4000 er det eneste primingsystem,
der fjerner behovet for slibning, både
under klargøring, før påføring af

Vist eksempel: Nyt emne, der ikke er monteret på bilen
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Påføring af bindelag og tørring

Forberedelse for toplak

Forberedelse for primer

DP4000

Øget udnyttelse af sprøjtekabinen giver større gennemløb

DP4000 løser dette problem ved at
kunne overlakeres i op til 5 dage efter
påføring af bindelaget – uden at skulle
slibes først. Dermed kan værksteder
påføre bindelag på alle nye paneler
dagen før, de skal bruges, så bilen
og panelerne kan påføres toplak på
samme tid.
Desuden giver den forbedrede
OEM-godkendte recept en blank
overflade efter afluftning. Dette
forbedrer basefarvens befugtning over
primeren, så selve påføringen bliver
nemmere for autolakereren. Det giver
desuden en bedre højglans.
Denne glans afslører eventuelle fejl
i overfladen, så autolakereren kan
rette dem før påføring af basefarve og
toplak og opnå det optimale resultat
første gang.
D8715 produktiv fortynder i det
forbedrede DP4000 primingsystem
forbedrer tiderne for påføring og
overlakering, mens primerens bedre
flydeevne gør den endnu nemmere at
påføre.
Tilsammen kan disse fordele øge
sprøjtekabinens kapacitet og
give højere produktion, salg og
lønsomhed.

Påkrævet tid i sprøjtekabine
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Til hvert job hvor der bruges en
vådt-i-vådt-primer, skal kabinetiden
tilpasses påføringen og afluftningen af
vådt-i-vådt-produktet. Det kan dreje
sig om helt op til 25 minutter pr. job.
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Gennemsnitlig indtjening pr. job

Kr. 2.800

Mulig ekstra indtjening pr. dag med DP4000

Kr. 5.600
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Større overskud med mindre omarbejde
OEM’er ønsker ofte at give biler nye
lakker, f.eks. ridsefaste lakeringer eller
pulverlakeringer, for at reducere
omkostningerne i forbindelse med
påføring på fabrikkerne.

Værksteder, der vil forøge overskuddet,
er nødt til at begrænse omarbejdet.
DP4000 har bevist, at det er en
fortrinlig isolation, selv på de mest sarte
underlag.

Uanset hvad, skaber denne
kompleksitet problemer ved
lakreparationer. Nogle lakeringer er
meget sarte, og konventionelle
bindelag er ofte ikke i stand til at danne
en passende barriere for disse sarte
lakker.

Spring trin over i
reparationsprocessen

Det kan medføre dyrt omarbejde, når
man tager en færdig opgave ud af
ovnen blot for at opdage, at der er
dannet zone eller synkninger i det
reparerede område.
Det mest frustrerende ved problemet
er, at det tit kun kan ses, efter opgaven
er hærdet. Det betyder, at der skal
slibes og genlakeres, hvilket påfører
værkstederne ekstra udgifter.
Lige så vigtigt er det, at der skal bruges
ekstra tid i kabinen til at lave arbejdet
om, og det giver mindre tid til at
behandle nye opgaver.

Ud over alle de andre fordele er
DP4000 en god primer til mange
forskellige underlag. Den kan påføres
direkte på alle metalunderlag, der
forekommer på biler. DP4000 kan
påføres direkte på eventuelle
gennemslibninger i forbindelse med
reparationer, uden at det er nødvendigt
at bruge en etch-primer, hvilket
eliminerer endnu et trin i processen.

Også ideelt til plast
DP4000 kan påføres direkte på de
fleste hårde plasttyper og på alle
andre typer plast sammen med PPG’s
universelle plastprimer. Den nemme
påføring betyder, at det er som
skabt til påføring på kofangere med
udfordrende faconer, hvor sprøjtestøvet
kan samle sig og forårsage løbere med
konventionelle vådt-i-vådt- produkter.
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DP4000 2K Primer
Næste generation inden for effektiv klargøring af overflader
DP4000 Vådt-i-vådt-procesegenskaber og fordele>

Funktion

Fordel

Additivfortynder

Reducerer overlakeringstiden for at udnytte primerens tidsfordele
Optimerer den endelige glans

Bedre flydeevne

Primeren er nemmere at påføre
Skaber en ensartet og glat overflade

Fjerner behovet for slibning af fabriksgrunding på
nye paneler

Kortere arbejdstid
Øget effektivitet på værkstedet
Bevarer E-farvens korrosionsbeskyttelse

Større glans

Gør det muligt for autolakerere at finde fejl før påføring af
den kostbare toplak

Endnu bedre glans på efterfølgende lak ved påføring
af toplak (lige så god som på slibbare primere)

Der gås ikke på kompromis med kvaliteten

Kan bruges som som standby primer

Kan øge gennemløbet i travle sprøjtekabiner
Øget effektivitet og lønsomhed på værkstedet

Ingen reaktion på sarte underlag

Mindre behov for omarbejde
Øget effektivitet på værkstedet

Kan også påføres på gennemslibninger, inkl. stål,
aluminium, galvaniserede underlag

Fjerner behovet for en etchprimer på gennemslibninger og
småreparationer. Det sparer tid og omkostninger

Enkel at påføre komplicerede former

Ideel til komplekse former, f.eks. plast, uden opbygning af sprøjtestøv,
gardiner eller pletdannelse på sarte områder
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