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D8173 – Premium
UHS Klarlakk
Enda en avansert klarlakk fra PPG

D8173 Premium UHS klarlakk er
utviklet ved hjelp av den mest
avanserte klarlakkteknologien som
finnes og gir en høyglanset finish av
høy kvalitet samtidig som den er svært
rask og enkel i bruk. Den er utviklet
for å brukes sammen med en enkelt
herder og er et ideelt valg for alle
verksteder som krever en kompakt og
lønnsom løsning.

D8173 Premium UHS klarlakk har en jevn
flyt fra pistolen og enestående hardhet
etter ovnstørking som gjør det mulig
for lakkereren å utføre raske og enkle
opprettinger. Det vannklare utseendet i
boksen forbedrer uttoningsprosesen og
minimaliserer dermed panel-til-paneleffekten.

Det går også an å velge hurtigtørkende
alternativer da D8173 Premium UHS
klarlakk kan brukes med en hurtig tynner
(D8714) uten at dette går på bekostning
av potlife. Selv store områder kan bli
ferdige på en rask og enkel måte med
bare 15 minutters tørketid i ovnen.

D8173 Premium UHS klarlakk et enda
et eksempel på PPGs engasjement for å
forbedre lønnsomheten hos verksteder
ved å levere produkter som er en
nøyaktig match til enhver brukervennlig
OEM-lakk av høy kvalitet.

Egenskapene og fordelene ved nye D8173 Premium UHS klarlakken >

Egenskaper

Fordeler

Høyglanset sluttresultat

Svært god glans rett ut av ovnen, og uten rennende
dråper over natten er du sikret fornøyde kunder og
en finish av høy kvalitet på enhver
originallakkreparasjon

Enestående
påføringsegenskaper

Tilbyr god flytevne fra pistolen og en jevn påføring
med et superglatt sluttresultat som reproduserer
originallakkfinisher

Svært hard etter
ovnstørking

Hardheten tillater rask og enkel oppretting
og tillit til reparasjonsarbeidet

Vannklar i boksen

Maksimaliserer kvaliteten på sluttresultatet og
minimaliserer panel-til-panel-effekt

En hurtig tynner med lang
potlife

Mulig å ferdigstille selv store reparasjonsområder med
et 15-minuttssystem, noe som øker produktiviteten
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