Make it happen. With PPG

DP5000 2K-grunning
Ypperlige slipeegenskaper, rask avlufting
og høy kvalitet

D8521/E3 DP5000 2K-grunning hvit G1
D8525/E3 DP5000 2K-grunning grå G5
D8527/E3 DP5000 2K-grunning mørk grå G7

Make it happen. With PPG

DP5000 2K-grunning
Rask og brukervennlig,
øker kapasiteten på verkstedet.
En ny high-build 2K-grunning, tilgjengelig i tre grånyanser.
PPG introduserer DP5000, en
avansert high-build grunning som
kombinerer brukervennlighet og
hurtighet med strålende
slipeegenskaper og gir en
fremragende finish.
Den er tilgjengelig i tre grånyanser, noe
som gir muligheten til å blande et
større spekter av grånyanser, for å
finne den som passer best til å
optimalisere hver topplakkfarge. Dette
forbedrer behandlingstidene og
reduserer forbruket av baselakk.
Denne nye grunningsplattformen
bruker samme herder som de nye
Premium-klarlakkene. Dette utgjør et
kompakt tilbud: en klar og enkel serie
som også reduserer varebeholdningen.

DP5000 er utviklet for å forbedre
påføring, tørking og sliping. Den har
rask avlufting og strålende
slipeegenskaper under alle forhold
også IR-tørring, men er spesialutviklet
for å yte godt selv når den får stå over
natten i kjøligere forhold.
Lakkerere kan stole på at den nye
grunningen ikke får randmarkeringer
eller sig, selv på sensitive underlag.
Verkstedet kan nyte godt av en
brukervennlig grunning som med disse
egenskapene også gir redusert
varebeholdning, bedre
behandlingseffektivitet og en finish av
høy kvalitet.
Bli kjent med DP5000 og den
komplette, kompakte Premium-serien
til PPG.

Forhandlere:
C. Christoffersen AS
Tlf.: +47 35504400 • www.cchristoffersen.no
Lakkspesialisten AS
Tlf.: +47 55154150 • www.lakkspesialisten.no
DP5000 hovedegenskaper >

Egenskaper

Fordeler

PPG Scandinavia
Gladsaxevej 300
2860 Søborg
Tlf.: 4343 6566

Rask avlufting og enkel sliping.
Perfekt for kalde nordiske forhold

Rask og brukervennlig, øker kapasiteten
på verkstedet

Bruker D8302 Premium
klarlakkherder

Redusert varebeholdning og en enkel,
kompakt Premium produktserie

E-mail: ppgscan@ppg.com
www.ppgrefinish.dk

Ingen randmarkeringer eller sig

Lakkereren kan stole på produktet og
oppnå reparasjoner av høy kvalitet
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