Make it happen. With PPG

DP5000 2K Premium Slibefylder
Sikrer det perfekte resultat første gang

D8521/E3 DP5000 2K Fylder Hvid G1
D8525/E3 DP5000 2K Fylder Grå G5
D8527/E3 DP5000 2K Fylder Mørkegrå G7

Make it happen. With PPG

DP5000 2K Premium Slibefylder
Hurtig og brugervenlig – øger værkstedets
effektivitet
En ny 2K high-build fylder i tre grå nuancer.
PPG lancerer DP5000 – en avanceret
high-build slibefylder, der
kombinerer nem påføring med
fremragende slibeegenskaber og en
fantastisk finish.
DP5000 fås i 3 grå nuancer og med
mulighed for at blande flere grå
nuancer, så man kan finde den, der
passer bedst til bilens farve. Det giver
kortere procestider og lavere forbrug
af basefarve.
Denne nye primerplatform bruger
samme hærder som de nye premium
klarlakker, hvilket giver et kompakt
sortiment: En enkel, overskuelig serie,
der reducerer lagerberholdningen og
minimerer risikoen for fejl.

forhold og også ved IR-tørring. Dens
egenskaber er især gode, når den står
natten over ved lavere temperaturer.
En anden væsentlig egenskab ved
denne nye fylder er, at du ikke danner
løbere eller ringe, heller ikke på sarte
underlag.
Med disse egenskaber får værkstedet
en brugervenlig fylder, der alt i alt
reducerer lagerbeholdningen,
effektiviserer arbejdet og giver en
førsteklasses finish.
Der er således mange gode grunde til
at bruge den nye DP5000 og det
komplette, kompakte premium
produktsortiment fra PPG.

DP5000 forbedrer påføring, tørring og
slibning med særligt fokus på tørring
natten over: Den afluftes hurtigt og har
gode slibeegenskaber under alle
Forhandler:
AP Farver A/S
Lundborgvej 13
8800 Viborg
Tlf.: 8662 1266
E-mail: viborg@ap-farver.dk
www.ap-farver.dk

PPG Scandinavia
Gladsaxevej 300
2860 Søborg
Tlf.: 4343 6566

DP5000 – vigtige egenskaber

Egenskaber

Fordele

Hurtig afluftning og nem slibning.
Perfekt til det nordiske klima

Hurtig og brugervenlig – øger dit
værkstedets effektivitet

Bruger D8302 premium klarlak
Reduceret lagerbeholdning og et enkelt,
hærder som de nyeste PPG klarlakker kompakt premium sortiment
Ingen randzoner eller løbere

Sikrer et kvalitetsresultat første gang
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