DP4000 2K-primer

DP4000 2K-primer
Ny förbättrad formula

Nästa generation avancerad grundlackering

Framtiden för avancerad grundlackering är här

DP4000 vått-i-vått-process egenskaper och fördelar >

Egenskap

Fördel

Ny förtunning

Minskar avluftningstiden vid användning vått-i-vått
Optimerar den slutliga glansen

Förbättrade flödesegenskaper

Primern är enklare att applicera
Ger en mjuk och jämn yta

Det elektrostatlackerade underlaget på nya paneler
behöver inte längre slipas

Minskade processtider
Förbättrad verkstadseffektivitet
Bibehåller det elektrostatiska underlagets rostskydd

Ökad glansnivå

Ger lackerare möjlighet att finna eventuella defekter innan de applicerar
topplacken

Ännu bättre uppbärningsförmåga vid topplackering
(lika bra som den som uppnås över matta grundfärger)

Inga kompromisser om kvaliteten

”Stand-by primer” som går bra att lämna flera dagar

Kan öka produktionen i sprutboxen
Ökar verkstadens effektivitet och lönsamhet

Ingen reaktion över känsliga underlag

Minskar behovet av omarbete
Förbättrad verkstadseffektivitet

Kan även appliceras över områden med genomslipningar ned till bar plåt, t.ex. på stål, aluminium och
galvaniserade underlag

Etsande grundfärg behövs inte längre över genomslipningar och små
reparationsområden, vilket sparar tid och pengar

Enkel att applicera på komplexa former

Perfekt för användning på komplexa former, t.ex. plastmaterial utan att det
blir för tjockt, rinner eller bildas fläckar på känsliga områden
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Make it happen. With PPG

DP4000 2K-primer
Framtiden för avancerad grundlackering är här

Ett genombrott i OEM-godkänd primerteknik

Ökad sprutboxanvändning
leder till högre produktion

Förbättrad lönsamhet genom att
reducera behovet av omarbete

PPG förstår att det är viktigt för
verkstäder att öka sin effektivetet och
därför har vi uppgraderat vår DP4000
2K-primer – som nu ger ett ännu
bättre slutresultat och är ännu enklare
att använda.

För varje jobb där en vått-i-vått-primer
används behövs tid i sprutboxen för att
applicera och avlufta primern. Detta kan
ta upp till 25 minuter per jobb.

Fordonstillverkarna vill gärna använda
ny teknik, t.ex. repbeständiga
klarlacker eller pulverlacker, för att
öka kundtillfredställelse eller minska
applikationskostnaden i fabrikerna.

• D8715, en ny Produktiv Förtunning
för att optimera torknings- och topplackeringsprocessen fullt ut utan att
kompromissa med brukstiden
• Förbättrade flödesegenskaper, vilket
gör primern enklare att applicera och
skapar en ännu jämnare yta än tidigare

Tillsammans ger dessa förbättringar
en revolutionerande prestanda och
genom en ökad appliceringseffektivitet
hjälper de verkstäder att maximera
lönsamheten.

Med DP4000 kan ni komma runt det
här problemet genom att det går att
topplackera panelen upp till 5 dagar efter
att grundlacken har applicerats – utan
att ytan behöver slipas. Det innebär att
verkstäder kan applicera grundlacken på
alla nya paneler kvällen innan de behövs,
vilket gör det möjligt att topplackera bilar
och de nya panelerna samtidigt.

I slutändan förenklar den här senaste
produkten förberedelseprocessen även i
de mest utmanande verkstadsmiljöer.
Samma som DP4000 men bättre
Andra egenskaper som många kunder
har kommit att värdesätta bibehålls.
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DP4000 är det enda primersystemet
som tar bort behovet av slipning, både
under förberedelserna före och efter
att primern appliceras vilket minskar
förberedelsetiden med upp till 50 %.
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Applicering av baslack och avluftning
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DP4000

Konventionell
vått-i-vått
produkt

Topplack och ugnstorkning

Grundlack och torkning

Förberedning för topplack

Förberedning för grundlack

DP4000

Dessutom ger den förbättrade OEMgodkända formulan en glansig yta vid
avluftning. Detta förbättrar baslackens
slutfinish över primern, vilket leder till
en enklare appliceringsprocess för
lackeraren och ger ett bättre högglansigt
slutresultat.
Det glansiga slutresultatet synliggör
eventuella ytdefekter och gör det möjligt
för lackeraren att åtgärda problemen
innan baslacken och topplacken
appliceras, vilket säkerställer att ett
optimalt resultat uppnås redan första
gången.
Förutom att D8715 Produktiv Förtunning,
som finns i det uppgraderade DP4000primersystemet, optimerar glansen så
förkortar det dessutom applicerings- och
överlackeringstiderna samtidigt som
primerns förbättrade flödesegenskaper
innebär att den är ännu enklare att
applicera.
Tillsammans kan dessa egenskaper
drastiskt öka sprutboxkapaciteten och
leda till en ökad produktion, försäljning
och lönsamhet.

Vad det än gäller så leder denna
komplexitet till större problem för
billackeraren. Vissa lacker är mycket
känsliga, och de konventionella
grundlackerna utgör ofta inte ett
tillräckligt skydd för dessa känsliga
lacker.

Applicering av vått-i-vått och avluftning
Förberedning för grundlackering
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Exempel: Ny panel på bilen
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Tid i sprutkabin

Tid i sprutkabin (minutter)

Den är utvecklad för att optimera
grundlackeringsprocessen och den
förbättrade formulan använder samma
avancerade teknik som den tidigare
versionen men innehåller nu även:

• Ökad glansnivå som ger lackerarna
möjlighet att identifiera eventuella 		
defekter innan den slutliga topplacken
appliceras

Konventionell
vått-i-vått
process

DP4000
Grupplack
process

DP4000
”holding primer”process >

Processtid

78

53

Tillgängliga minuter på ett 8-timmarsskift

480

480

Antal möjliga jobb per dag

6

9

Antal extra jobb per dag		

3

Sprutboxplats behövs för baslackeringen		

1

Tillgängliga extraplatser		

2

Genomsnittlig intäkt per jobb		

Kr 3.800

Extra intäkt per dag med DP4000		

Kr 7.600

Att slippa omarbete är ett viktigt mål
för alla verkstäder som vill förbättra sin
lönsamhet. DP4000 har visat sig vara en
utmärkt sealer, även på de mest känsliga
underlag. Använd den när du tror att
problem kan uppstå, så får du perfekt
resultat varje gång.
Skippa steg i reparationsprocessen

Detta kan leda till kostsamt omarbete
när ett avslutat jobb kommer ut ur
ugnen med ring- eller sjunkningar i
reparationen.
Det mest frustrerande med detta
problem är att det ofta inte syns förrän
jobbet är genomhärdat. I detta skede
krävs slipning och omlackering, vilket
ger verkstäderna extra kostnader.

Vanlig
vått-i-våttprocess >

Dessutom tar det upp en extra
kabinplats för att avsluta omarbetningen,
vilket minskar kapaciteten för att utföra
nya jobb.

Förutom alla övriga fördelar är DP4000
dessutom en bra flerunderlagsprimer.
Den kan appliceras direkt på alla
metallunderlag på bilar. Genomslipningar
under reparationer kan lackeras direkt
med DP4000 utan att man behöver
använda en etsprimer, vilket sparar in
ännu ett steg i processen.

Även en perfekt produkt för plast
DP4000 kan appliceras direkt på de
flesta hårda plaster, och på alla andra
plaster i kombination med PPG:s
universella plastprimer. Den är enkel
att applicera och är därför perfekt att
spruta på stötfångare med komplex
form, där det är lätt att man sprutar så
att det rinner eller blir för tjockt med
konventionella vått-i-vått-produkter.

