Make it happen. With PPG

D8173 – Premium
UHS Klarlak
Endnu en avanceret
klarlak fra PPG

D8173 Premium UHS Klarlak
D8302 Hærder

Make it happen. With PPG

D8173 – Premium
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Endnu en avanceret klarlak fra PPG

D8173 Premium UHS klarlak er
udviklet ved hjælp af den mest
avancerede klarlakteknologi, der
findes. Lakken giver en blank finish
af høj kvalitet, samtidig med at den
er meget hurtig og nem at bruge. Da
lakken er beregnet til brug sammen
med en enkelt hærder, er den ideel til
værksteder, der kræver en kompakt,
lønsom løsning.

D8173 Premium UHS klarlak
flyder jævnt fra pistolen og har en
enestående hårdhed efter ovntørring,
så lakereren hurtigt og nemt kan udføre
udbedringsarbejde. Det transparente
udseende forbedrer udtoningsprocessen
og minimerer dermed panel til paneleffekten.

D8173 Premium UHS klarlak giver også
mulighed for hurtig tørring sammen
med en accelerator-fortynder (D8714) –
uden at gå på kompromis med potlife.
Selv store områder kan hurtigt og nemt
færdiggøres ved en ovntørringstid på kun
15 minutter.

D8173 Premium UHS klarlak er endnu et
eksempel på PPG's målrettede indsats,
der bidrager til at forbedre værksteders
lønsomhed. Det sker gennem levering af
brugervenlige produkter, som matcher
enhver blank OEM-finish af høj kvalitet.

Ny D8173 Premium UHS klarlak – egenskaber og fordele >

Forhandler:
AP Farver A/S
Lundborgvej 13
8800 Viborg
Tlf.: 86 62 12 66
E-mail: viborg@ap-farver.dk
www.ap-farver.dk

PPG Scandinavia
Gladsaxevej 300
2860 Søborg
Tlf.: 4343 6566
E-mail: ppgscan@ppg.com
www.ppgrefinish.dk

Egenskaber

Fordele

Højblank finish

En flot glans efter ovntørring – uden glanstab natten
over – giver tilfredse kunder og en finish af høj kvalitet
for enhver OEM-reparation

Fremragende
påføringsegenskaber

En god flydeevne fra pistolen og et glat slutresultat
med en superjævn finish gengiver originallakker
perfekt

Meget hård efter
ovntørring

Hårdheden gør det hurtigt og nemt at udføre
udbedringer og giver tillid til reparationen

Transparent udseende

Maksimerer kvaliteten af slutresultatet, samtidig med
at panel til panel-reparationseffekten minimeres

Muligt at bruge
accelerator-fortynder med
lang potlife

Større reparationer kan udføres med et 15 minutters
system, hvilket øger produktiviteten
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