Make it happen. With PPG

DP5000 2K Primer
Utmärkt slipning, snabb håndtering
och hög kvalitet

D8521/E3 DP5000 2K Primer Vit G1
D8525/E3 DP5000 2K Primer Grå G5
D8527/E3 DP5000 2K Primer Mörkgrå G7

Make it happen. With PPG

DP5000 2K Primer
Snabb och användarvänlig,
ökar genomflödet i verkstaden
En ny 2K-primer i tre grå nyanser.
PPG presenterar DP5000, en
avancerad high-build primer
surfacer som kombinerar enkel och
snabb användning med utmärkta
slipegenskaper och ett fantastiskt
slutresultat.

torkning över natt: den avluftas snabbt
och har utmärkta slipegenskaper
under alla typer av förhållanden också
IR-törkning men har utvecklats särskilt
för att ge bra resultat i det kalla
klimatet i norden.

Den finns i 3 grå nyanser, vilket skapar
möjlighet att blanda en mängd olika
grå nyanser för att hitta den som
passar bäst till varje topplackskulör.
Detta förbättrar processtiderna och
sänker förbrukningen av baslacker.

Lackerare kan känna sig trygga med
att den här nya primern inte bildar
gropar eller ringar, även på känsliga
underlag.

Den här nya primerplattformen
använder samma härdare som de nya
premiumklarlackerna. Det innebär ett
komprimerat erbjudande med ett
tydligt och enkelt utbud som även
minskar lagerhållningen.

Dessa egenskaper ger verkstaden en
användarvänlig primer som även
innebär minskad lagerhållning, ökad
processeffektivitet och ett slutresultat
av hög kvalitet.
Upptäck DP5000 och hela PPG:s
komprimerade utbud av
premiumprodukter.

DP5000 utvecklades för att förbättra
appliceringen, torkningen och
slipningen med ett särskilt fokus på

Viktiga egenskaper för DP5000 >

PPG Industries Sweden AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Tel.: 033 16 96 30
E-post: kundservice@ppg.com
www.ppgrefinish.se

Egenskap

Fördel

Snabb avluftning och enkel att slipa.
Snabb och användarvänlig, ökar
Utveklat för det kalla klimatet i norden genomflödet i verkstaden
Använder D8302 premium
klarlackshärdare

Mindre lager och enkelt, komprimerat
sortiment av premiumprodukter

Inga ringar eller gropbildningar

Ger lackeraren trygghet och hög kvalitet
på reparationen (särskilt över natt under
kalla förhållanden)
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