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D8082 UV-herdet grunning
Oppnå en svært rask og enkel gjennomføring av
små reparasjoner av høy kvalitet.

D8082 UV-herdet grunning
Oppnå en svært rask og enkel gjennomføring av
små reparasjoner av høy kvalitet.
Bedre lønnsomhet for verkstedet med D8082 UV-herdet grunning
Verksteder ser alltid etter måter å
forbedre prosesseffektiviteten og
redusere kostnader på: Bruk av teknisk
avanserte produkter som raskt kan
herdes ved hjelp av UV-lys, kan gi
betydelige innsparinger på begge disse
områdene, i motsetning til en vanlig
grunning.
PPG-merket var et av de første som
leverte UV-grunning-teknologi til
markedet, og utvider nå tilbudet med
dette nye og unike produktet: D8082.

Ved å bruke denne nye UV-herdede
grunningen kan syklustiden for reparasjon
av en bil reduseres dramatisk, noe som vil
føre til større produktivitet og lønnsomhet
for verkstedet. Disse besparelsene skjer
heller ikke på bekostning av verken
brukervennlighet eller kvalitet på finishen.
Spar tid og penger:
En tradisjonell grunning krever minst
30 minutters “ovnstørk” i kabinett, og
ca. det samme igjen for blanding og
påføring. UV-herdet D8082 krever ingen
avlufting mellom lagene og kan være klar

til sliping etter bare 4–5 minutter under en
UV-lampe, noe som tar mindre enn 20 %
av tiden og koster mindre enn 10 % av
energikostnadene.
Disse besparelsene er i tillegg til
betydelige besparelser på materiell,
produktbruken er svært økonomisk
og ubegrenset potlife betyr at intet
materiale går til spille. D8082 er også
svært enkel å slipe, og gjennomsliping er
mindre sannsynlig, noe som minimerer
ekstraarbeidet og sparer mer penger for
verkstedet.
Med UV-herdet D8082 kan du oppnå en
svært rask og enkel gjennomføring av
små reparasjoner av høy kvalitet, mens
du også sparer betydelige mengder
energi og materialer, noe som gjør
verkstedet mer lønnsomt.
D8082 kan overlakkeres med alle
løsemiddelbaserte og vannfortynnbare
topplakksystemer.
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Tidbesparende behandling med D8082

Standard grunning

Energisparing med redusert kabinettid

UV-grunning

Standard grunning

UV-grunning

Spart behandlingstid

Spart behandlingstid

Slipetid

Slipetid

Tørkesyklustid

UV-herdesyklustid

Tid til rengjøring av sprøytepistol

Tid til UV-herding og rengjøring av UV-pistol

Påføringstid

Påføringstid

Tid til blanding av high buildgrunning og behandling

Tid til blanding av UVgrunning og behandling

Tid til blanding av syregrunning og behandling

Egenskaper og fordeler ved D8082 UV-herdet overflategrunning >

Egenskaper

Fordeler

Rett på metallet, ett lags påføring uten avlufting
og 4-5 minutters herding

Svært rask behandlingstid, forbedret effektivitet på verkstedet

Uendelig potlife hvis den lagres under riktige forhold

Ingen sløsning med ubrukte materialer, verkstedets kostnader
reduseres

4–5 minutters herding med 400 watts UV-lampe

Ingen tradisjonell tørkesyklus, reduserer verkstedets
energiforbruk

God tykkelse med strålende slipeegenskaper

Brukervennlig med mindre risiko for gjennomsliping

