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D8082 UV-Fylder
Genvejen til hurtige småreparationer af høj kvalitet

D8082 UV-Fylder
Genvejen til hurtige småreparationer af høj kvalitet.
Større lønsomhed på værkstedet med D8082 UV-Fylder
Værkstederne søger hele tiden at
forbedre deres effektivitet og nedbringe
deres omkostninger: Teknologisk
avancerede produkter, der kan hærdes
hurtigt med UV-lys, kan give store
besparelser på begge områder i forhold
til en konventionel primer.
PPG var blandt de første med
UV-primerteknologi på markedet, og nu
styrker vi vores sortiment med dette nye
og unikke produkt: D8082.

Denne nye UV-fylder kan give væsentligt
hurtigere reparationer og forbedre
værkstedets produktivitet og lønsomhed.
Dertil kommer, at disse besparelser
ikke opnås på bekostning af hverken
brugervenlighed eller finish.
Tids- og omkostningsbesparende:
En konventionel fylder kræver som
minimum 30 minutters ovntørringstid
i kabinen og næsten samme tid til
blanding og påføring. Den UV-hærdede
D8082 kræver ingen afluftning mellem
sprøjtegangene og kan slibes efter kun
4-5 minutter under en UV-lampe. Det er

kun 20 % af tiden og mindre end 10 % af
energiomkostningerne sammenlignet med
konventionelle fyldere.
Disse besparelser opnås i tillæg til de
betydelige materialebesparelser, der
skyldes det meget lave produktforbrug og
den ubegrænsede potlife, sikrer at intet
behøver at blive smidt ud. Dertil kommer,
at D8082 er meget nem at slibe og ikke
nemt gennemslibes, hvilket giver mindre
ekstraarbejde og sikrer endnu flere
besparelser for værkstedet.
Med UV-hærdet D8082 kan du ekstremt
hurtigt og nemt udføre småreparationer
af høj kvalitet. Samtidig opnår man
store energi- og materialebesparelser
– der giver endnu bedre lønsomhed for
værkstedet.
D8082 kan overlakeres med
alle toplaksystemer baseret på
opløsningsmidler og vand.
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Tidsbesparende proces med D8082

Standardfylder

Energibesparelse med kortere kabinetid
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Tid til rengøring af pistolen

Tid til UV-hærdning og rengøring af UV-pistol

Tid til blanding/påføring
af high-build fylder

Tid til blanding/påføring
af UV-fylder

Ovntørringstid

UV-hærdningstid

Påføringstid

Påføringstid

Tid til blanding/påføring
af etch-primer

Egenskaber og fordele ved D8082 UV-hærdet primer >

Egenskaber

Fordele

Direkte på metal, én sprøjtegang uden afluftning
og 4-5 minutters hærdning

Ekstremt hurtig procestid, der forbedrer værkstedets effektivitet

Ubegrænset potlife ved opbevaring under de rigtige
forhold

Intet spild pga. overskydende marteriale giver lavere
værkstedsomkostninger

4-5 minutters hærdning med 400 watt UV-lampe

Ingen traditionel ovntørring giver lavere energiforbrug for
værkstedet

God fyldeevne, med fremragende slibeegenskaber

Nem at bruge med mindre risiko for gennemslibning

