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Make it happen. With PPG

D8082 UV-Primer Surfacer
Rätt väg att ta för att få ett extremt snabbt och
enkelt genomflöde av små reparationer av hög
kvalitet.

D8082 UV-härdad Primer Surfacer
Rätt väg att ta för att få ett extremt snabbt och enkelt
genomflöde av små reparationer av hög kvalitet.
Bättre lönsamhet i verkstaden med D8082 UV-härdad Primer Surfacer
Verkstäder letar alltid efter sätt att
förbättra effektiviteten i processerna
och att sänka kostnaderna. Med
tekniskt avancerade produkter som
snabbt kan härdas med hjälp av UV-ljus
kan betydande besparingar uppnås
inom båda dessa områden jämfört med
vanlig primer.

Med hjälp av denna nya UV-härdande
Primer Surfacer kan processtiden för
en fordonsreparation sänkas drastiskt,
vilket resulterar i ökad produktivitet och
lönsamhet för verkstaden. Dessutom är
dessa besparingar inte på bekostnad av
varken användarvänlighet eller kvaliteten
på slutresultatet.

PPG var en av de första som levererade
UV-primerteknik till marknaden och som
nu erbjuder en ännu bättre produkt med
nya och unika D8082.

Sparar tid, sparar pengar:
En vanlig primer kräver minst 30 minuters
ugnstorkning i sprutboxen och nästan
lika länge för blandning och applicering.
UV-härdade D8082 kräver ingen

avluftning mellan sprutvarven och är redo
att slipas efter bara 4–5 minuter under
en UV-lampa, vilket innebär mindre än
20 % av tiden och mindre än 10 % av
energikostnaderna.
Till dessa besparingar kommer
betydande materialbesparingar, eftersom
produktanvändningen är mycket
ekonomisk och den obegränsade
brukstiden inte ger något materialspill.
D8082 är också mycket enkel att slipa
och ger inte lika enkelt friktionsmärken,
vilket minimerar extraarbete och skapar
ytterligare besparingar för verkstaden.
UV-härdad D8082 erbjuder en väg för
att få ett extremt snabbt och enkelt
genomflöde av små reparation av hög
kvalitet och samtidigt uppnå betydande
energi- och materialbesparingar, vilket
säkerställer en högre lönsamhet för
verkstaden.
D8082 kan överlackeras med
alla lösningsmedelbaserade och
vattenspädbara topplacker.
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Tidsbesparande process med D8082

Standardprimer

Energibesparande med mindre tid i sprutboxen

Standardprimer

UV-primer

UV-primer

Sparad processtid

Sparad processtid

Sliptid

Sliptid

Processtid för ugnstorkning

Processtid för UV-härdning

Tid för rengöring av sprutpistol

Tid för UV-härdning och rengöring av
UV-sprutpistol

Tid för applicering

Tid för applicering

Högfyllande primermix och
processtid

UV-primermix och processtid

Etsprimermix och
processtid

D8082 UV-härdad Primer Surfacer – egenskaper och fördelar

Egenskaper

Fördelar

Kan appliceras direkt på metall, vid ett enda tillfälle, utan
avluftning samt härdar på 4–5 minuter

Extremt kort processtid som ökar verkstadens effektivitet

Obegränsad brukstid vid korrekt lagring

Inget spill från oanvänt material, vilket sänker verkstadens
kostnader

4–5 minuters härdning med UV-lampa på 400 watt

Ingen vanlig ugnstorkningsprocess, vilket minskar
verkstadens energiförbrukning

Bra filmtjocklek med utmärkta slipegenskaper

Enkel att använda med mindre risk för friktionsmärken

