DP4000 2K Primer
Den nye generation inden for avanceret
klargøring af overflader er på gaden

DP4000 vådt-i-vådt-processen

Egenskaber

Fordele

• Eliminerer behovet for at slibe elektroforeseunderlag
på nye emner

• Kortere bearbejdningstid
• Øget effektivitet på værkstedet
• Bevarer lakkens rusthindrende egenskaber

• Fortrinlig glans, når der er påført toplak
(lige så god som med slibbare primere)

• Samme høje kvalitet

• Kan bruges som standby-primer

• Kan forøge produktiviteten i travle sprøjtekabiner
• Forøger værkstedets effektivitet og rentabilitet

• Ingen reaktion påført sarte underlag

• Reducerer omarbejde
• Øget effektivitet på værkstedet

• Kan påføres mange forskellige slags underlag – kan
bruges direkte på alle almindelige underlag, herunder
gennemslibninger i aluminium og galvaniseret stål

• Eliminerer behovet for etch-primer over gennemslibninger og mindre reparationsområder, hvilket sparer
tid og penge

• Perfekt til plastik

• Nemt at påføre på komplicerede former uden at sprøjtestøvet samler sig, og uden at der dannes løbere
eller pletter i sarte områder

Hvis du var
glad for DP40,
vil du elske
DP4000!
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Den
generation
inden for
avanceret
klargøring af overflader er på gaden

Den eneste primer,
som ikke skal slibes

Forbedret udnyttelse af sprøjtekabinen
betyder større produktivitet
DP4000 (D8501, D8505, D8507) er base-

primere, men du sparer mindst halvdelen

ret på den nyeste primerteknologi og kan

af forberedelsestiden.

Påkrævet tid i sprøjtekabine

bruges til at optimere primingprocessen.
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• Eliminerer al slibning – både før og

Men hvordan gør den det?

Tidsbesparelse

   efter påføring af primeren
Øget effektivitet på værkstederne
• Øger værkstedets effektivitet ved
DP4000 er det mest produktive primer-

at sætte det i stand til at realisere

system på markedet. Det er den eneste

fordelene ved vådt-i-vådt-processer

primer, der eliminerer behovet for slibning, både som forberedelse til påføring
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70
Kabinetid (minutter)

PPG er klar over,
hvor vigtigt det er
for værksteder at
blive så effektive
som muligt.
Det er netop, hvad
primeren DP4000
er udviklet til at
hjælpe værkstederne med at opnå.

Større overskud med
mindre omarbejde

   uden at gå på kompromis med det
flotte udseende

af bindelag og efter bindelaget er påført.
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Også ideelt til plast
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Desuden medfører den innovative teknologi enestående flydeevne, hvilket sikrer

Konventionelle vådt-i-vådt-bindelag

en toplak med fremragende udseende

kan reducere kapaciteten i sprøjtekabi-

og glans, når opgaven er færdig. Du får

nen. For hver opgave, hvor der bruges

samme flotte resultater som med slibbare

en vådt-i-vådt-primer, skal der bruges

Påføring af klarlak og ovntørring
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Påføring af basefarve og afluftning
Konventionel
vådt-i-vådtproces

DP4000
standby-primerproces

Påføring af vådt-i-vådt og afluftning
Forberedelse af påføring af primer

vådt-produktet.

Vist eksempel: Nyt emne, der ikke er monteret på bilen
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Tidsbesparelse
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Slibbar
Primer

DP4000
Påføring af toplak og ovntørring
Forberedelse for toplak
Påføring af bindelag og tørring
Forberedelse for primer

Konventionel
vådt-i-vådtproces

DP4000

pulverlakeringer, for at reducere omkost-

det om, og det giver mindre tid til at

DP4000 kan påføres direkte på de fleste

ningerne i forbindelse med påføring på

behandle nye opgaver.

hårde plasttyper og på alle andre typer

Konventionel

DP4000

plast sammen med PPG’s universelle
Værksteder, der vil forøge overskud-

plastprimer. Den nemme påføring bety-

standby-primer-proces

Uanset hvad, skaber denne kompleksitet

det, er nødt til at begrænse omarbejdet.

der, at det er som skabt til påføring på

Det kan løbe op i så meget som 25

Tidsforbrug til behandling af opgave
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problemer ved lakreparationer. Nogle

DP4000 har bevist, at det er en fortrinlig

kofangere med udfordrende faconer,

minutter pr. opgave. På værksteder, hvor

Antal minutter i en 8-timers arbejdsdag

480

480

lakeringer er meget sarte, og konven-

sealer, selv på de mest sarte underlag.

hvor sprøjtestøvet kan samle sig og for-

kabinen er flaskehalsen, er det måske en
af årsagerne til, at vådt-i-vådt-produkter
ikke er blevet standard.

Antal mulige opgaver pr. dag

6

9

tionelle bindelag er ofte ikke i stand til
at danne en passende barriere for disse

årsage løbere med konventionelle vådt-iSpring trin over i reparationsprocessen

sarte lakker.

Antal ekstra opgaver pr. dag

3

mulighed for at omlakere op til 5 dage

Antal arbejdsgange i kabine til samlet påføring af primer

1

Det kan medføre dyrt omarbejde, når

en god primer til mange forskellige

efter bindelaget er påført – uden behov

Ekstra tilgængelige arbejdsgange

2

man tager en færdig opgave ud af ovnen

underlag. Den kan påføres direkte på alle

blot for at opdage, at der er dannet zone

metalunderlag, der forekommer på biler.

eller synkninger i det reparerede områ-

DP4000 kan påføres direkte på eventu-

de. Det mest frustrerende ved problemet

elle gennemslibninger i forbindelse med

arbejdsgange, åbner DP4000 mulighed

er, at det tit kun kan ses, efter opgaven

reparationer, uden at det er nødvendigt

for at påføre bindelag på alle nye emner

er hærdet. Det betyder, at der skal slibes

at bruge en etch-primer, hvilket eliminerer

Det kan forøge kapaciteten af sprøjteka-

og genlakeres, hvilket påfører værkste-

endnu et trin i processen.

biner drastisk og medføre større produk-

derne ekstra udgifter.

for slibning.

0

0

ekstra tid i kabinen til at lave arbej-

vådt-i-vådt-proces

DP4000 løser problemet ved at åbne

40

Lige så vigtigt er det, at der skal bruges

lakker, f.eks. ridsefaste lakeringer eller

fabrikkerne.

kabinetid til at påføre og aflufte vådt-i-

Også ideelt til plast

OEM’er ønsker ofte at give biler nye

Hvis værkstedet f.eks. kan ændre sine

aftenen før, de skal bruges, hvorved bilen
og emnerne kan toplakeres samtidig.

Gennemsnitlig omsætning pr. opgave

Kr. 2.800

Ekstra daglig omsætning med DP4000

Kr. 5.600

tion, salg og indtjening.

Ud over alle de andre fordele er DP4000

vådt-produkter.

