Make it happen. With PPG
Make it happen. With PPG

D8430 Spot Blender
D8731 Aerosol Spot Blender
Svært rask og fleksibel Spot Blender

PPG har ved hjelp av den mest avanserte
teknologien som finnes i dette segmentet, utviklet
den nye Spot Blender for å forbedre PPGlakksystemet.

Make it happen. With PPG

D8430 Spot Blender
D8731 Aerosol Spot Blender
Svært rask og fleksibel Spot Blender
PPG er opptatt av å utvikle
brukervennlige produkter av høy
kvalitet og dermed oppnå stor
kundetilfredshet.

disse fordelene for en svært rask
uttoningsprosess samt et sluttresultat av
høy kvalitet, uten synlige
reparasjonskanter.

PPG er en ledende leverandør til
originallakkprodusenter, noe som
forklarer den unike forståelsen for og
erfaringen med den typen finisher man
ser på kjøretøy rundt om i verden. Det
gjør at de kan produsere
markedsledende billakkprodukter som
gjør at originallakk kan repareres raskt
og enkelt og gi et resultat av høy kvalitet.

En annen fordel med den nye Spot
Blender er at den fås både i boks og
som aerosol. Dette gir maksimal
fleksibilitet, uansett omfanget av
reparasjonen: Bruk av sprøytepistol gir
optimal kontroll av store områder, og
aerosoltypen er tilgjengelig umiddelbart
og eliminerer søppel og behovet for
rengjøringsutstyr.

De nye produktene D8430 og D8731
ønsker å tilby verksteder en
brukervennlig Spot Blender, som også
gir et markedsledende sluttresultat.
Produktet smelter enkelt over
reparasjonskanten, og siden det oppstår
svært lite sløring, kreves det minimalt
med polering etter at lakken er tørket.
Sammen med en rask avlufting sørger

Den nye Spot Blender er det beste
valget for å oppnå brukervennlighet og
et sluttresultat i høy kvalitet. Den er
svært rask og fleksibel, og gjør at
lakkereren kan føle seg trygg på arbeidet
som utføres. Det enestående
sluttresultatet gir et enestående
sluttresultat for alle
originallakkreparasjoner.
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Spot Blender – hovedegenskaper >
Egenskaper

Fordeler

Enestående sluttresultat, uten
synlige uttoningskanter

Gir kundetilfredshet og høy kvalitet på finishen på alle originallakkreparasjoner

Sprøytestøv på reparasjonskanten
smelter enkelt bort og etterlater
mindre sløring i tørkeprosessen

Tillater rask og enkel polering samt
tillit til reparasjonsarbeidet

Rask avlufting

Reduserer den totale
reparasjonstiden
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