Make it happen. With PPG

DP4000 2K grunning
Minst 50% kortere klargjøringstid

Velkommen til
en effektiv
klargjøringsprosess

DP4000 2K grunning
Fremtidens effektive overflatebehandling har ankommet
Et gjennombrudd innen OEM-godkjent grunningsteknologi
PPG ser hvor viktig det er
for verkstedene å forbedre
effektiviteten. Vi har derfor
oppgradert DP4000 2K-grunningen
vår – som nå gir enda bedre ytelse
og brukervennlighet enn tidligere.
Den er utformet for å optimalisere
grunningsprosessen og den forbedrede
sammesetningen bruker den samme
avanserte teknologien som den eldre
versjonen, men inneholder nå også:
 8715, en Produktiv Tynner
• D
for å optimalisere tørke- og
topplakkeringsprosessen uten å
kompromittere potlife.

 kt glansnivå slik at billakkererne kan
• Ø
identifisere eventuelle mangler før den
dyre topplakken påføres.
Sammen gir disse endringene en
revolusjonerende ytelse, og gjennom en
økt effektivitet under påføringen, hjelper
det verkstedene med å maksimere
lønnsomheten.
Til syvende og sist forenkler dette
produktet behandlingssprosessen i selv
de mest utfordrende verkstedetmiljøene.
Forbedret utgave av DP4000
Andre egenskaper som mange kunder
har verdsatt, er beholdt.

 edre flytegenskaper, noe som
• B
gjør grunningen lettere å påføre og
skape en enda glattere overflate enn
tidligere.

under forberedelsene før og etter at
grunningen påføres, noe som reduserer
behandlingstiden med opptil 50 %.

DP4000 er det eneste
grunningssystemet som eliminerer
bort behovet for sliping, både

Eksempel: Nytt panel til bilen
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Klargjøring for topplakk

Klargjøring for bindelag

DP4000

Økt bruk av sprøytekabinett fører til høyere produksjon

Med DP4000 kan man unngå dette
problemet ved at man har muligheten til
å påføre topplakken opptil 5 dager etter
at DP4000 er påført – uten å måtte slipe.
Det betyr at verkstedene kan grunne alle
nye paneler kvelden før de skal brukes,
slik at bil og paneler kan topplakkeres
samtidig.
I tillegg gir den forbedrede OEMgodkjente formelen en blank overflate
etter avlufting. Dette forbedrer fukting
av baselakken over grunningen, og
dette gir en enklere påføringsprosess for
lakkereren og et forbedret, høyglanset
utseende.
Dette blanke utseendet fremhever
overflatedefekter og gir lakkereren
muligheten til å utbedre problemene før
grunning og topplakk påføres, slik at
optimale resultater oppnås første gang.

Påkrevd tid i sprøytekabin
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For hver jobb der en vått-på-våttgrunning brukes, må kabinetttid brukes
for å påføre og avlufte vått-på-våttproduktet. Dette kan utgjøre så mye
som 25 minutter per jobb.
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Antall tilgjengelige minutter på et 8 timers skift 480
I tillegg til en optimalisering av glansen,
øker D8715 Produktiv Tynner i det
oppgraderte DP4000-grunningsystemet
hastigheten på påføringen og
omlakkeringstiden ytterligere, mens
de forbedrede flytegenskapene i
grunningen gjør at den er enda enklere
å påføre.
Sammen kan disse egenskapene øke
sprøytekabinettmulighetene radikalt
og føre til høyere produksjon, salg og
lønnsomhet.

Antall mulige jobber per dag

6

480
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Antall ekstra jobber per dag

3

Kabinettplasser som trengs til underlags- grunningen

1

Tilgjengelige ekstraplasser

2

Gjennomsnittlig omsetning per jobb

Kr. 4.750

Mulig ekstra omsetning per dag med DP4000

Kr. 9.500
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Større overskudd med mindre omarbeide
Produsenter av originalutstyr (OEM) vil
gjerne bruke ny overflatebehandling
på biler, som f.eks. ripebestandige
lakker eller pulverlakker, for å redusere
påføringskostnadene i fabrikkene.
Uansett vil denne kompleksiteten føre
til større problemer for billakkereren.
Noen lakker er svært sensitive, og de
konvensjonelle bindelagene gir ofte ikke
tilstrekkelig beskyttelse for dem.
Det kan medføre kostbar omlakkering
når en avsluttet jobb kommer ut
av ovnen med randmarkeringer
i reparasjonsområdet. Det mest
frustrerende med dette er at det ofte
ikke synes før jobben er herdet. På
dette stadiet kreves det sliping og
omlakkering, noe som medfører ekstra
utgifter for verkstedene.

Dessuten trenger man en ekstra
kabinplass til omlakkeringen, noe som
gir mindre plass for nye jobber som
skal utføres. Å unngå omlakkering er
et viktig mål for alle verksteder som vil
forbedre lønnsomheten. DP4000 har
vist seg å være en utmerket sealer,
selv på de mest sensitive underlagene.
Bruk den når du tror det kan oppstå
problemer, så får du et perfekt resultat
hver gang.
Hoppe over trinn i
reparasjonsprosessen
I tillegg til alle øvrige fordeler, er
DP4000 en god primer til mange
forskjellige underlag. Den kan påføres
direkte å alle metallunderlag på biler.
Gjennomslipninger under reparasjoner
kan lakkeres direkte med DP4000 uten
at man behøver å bruke en etsprimer,
noe som sparer inn nok et trinn i
prosessen.

Også et perfekt produkt for plast
DP4000 kan påføres direkte på de
fleste harde plasttyper, og på alle andre
plasttyper i kombinasjon med PPGs
universelle plastprimer. Den er lett å
påføre, og er derfor perfekt til å sprøyte
på støtfangere med kompleks form,
der man ellers kan risikere oppbygging
av sprøytestøv eller renninger med
konvensjonelle vått-i-vått-produkter.
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DP4000 2K grunning
Den neste generasjonen innen effektiv overflatebehandling
DP4000 vått-på-vått-prosess egenskaper og fordeler >

Egenskaper

Fordeler

Additiv tynner

Reduserer omlakkeringstiden slik at grunningen skal kunne påføres
raskest mulig. Optimaliserer den endelige glansen

Bedre flytegenskaper

Grunning er enklere å påføre
Danner en glatt og jevn overflate

Eliminerer bort behovet for å slipe det elektroforetiske
underlaget på nye paneler

Redusert behandlingstid
Forbedret effektivitet på verkstedet
Opprettholder beskyttelsen mot rust på underlaget

Økt glansnivå

Gir lakkererne muligheten til å identifisere eventuelle mangler før de
påfører den dyre topplakken

Enda bedre finish ved topplakkering (like god som den
som oppnås ved slipt fyller)

Ingen kompromiss i kvalitet

Standby primer-prosess som man kan la være i flere
dager

Kan øke produksjonen i travle sprøytekabinetter
Økt effektivitet og lønnsomhet for verkstedet

Ingen reaksjon over sensitive underlag

Reduserer behovet for omlakkering
Forbedret effektivitet på verkstedet

Kan også brukes over områder med gjennomslipinger,
som for eksempel stål, aluminium, galvanisert underlag

Det er ikke lengre behov for syregrunning over gjennomslipingen på små
reparasjonsområder, noe som sparer både tid og penger

Enkel å påføre komplekse former

Ideell for bruk på komplekse former f.eks. plast der det er lett for å få sig
eller opphopning av sprøytestøv
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