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D8430 Spot Blender
D8731 Aerosol Spot Blender
Mycket snabb och flexibel skarvförtunning

PPG har utvecklat denna nya skarvförtunning
med hjälp av den mest avancerade tekniken som
finns i det här segmentet för att förstärka PPGs
lacksystem.

Make it happen. With PPG

D8430 Spot Blender
D8731 Aerosol Spot Blender
Mycket snabb och flexibel skarvförtunning
PPG har som drivkraft att utveckla
användarvänliga produkter av
högsta kvalitet som ger nöjda
kunder.
PPG är ledande leverantör till OEMtillverkarna, vilket förklarar företagets
unika förståelse för och erfarenhet av de
olika typer av billacker som finns runt om
i världen. Därför kan de ta fram
marknadsledande lackprodukter som
gör att OEM-lacker kan repareras snabbt
och enkelt med högsta standard.
De nya produkterna D8430 och D8731
erbjuder verkstäderna en användarvänlig
skarvförtunning med ett
marknadsledande slutresultat. Produkten
smälter väl in i reparationsskarven, och
med mycket lite ånga efter torkning
behövs minimalt med polering.
Tillsammans med en snabb avluftning
säkerställer dessa fördelar en extremt
kort processtid och hög kvalitet på
finishen – utan att reparationsskarven
syns.

Den nya skarvförtunningen finns
färdigblandad både i burk och som
spray. Det ger maximal flexibilitet oavsett
reparationsstorlek: Med sprutpistol får
man optimal kontroll över stora ytor och
med sprayburksversionen är det bara att
spraya på utan spill eller utrustning att
rengöra efteråt.
Denna nya skarvförtunning är det bästa
valet för enkel användning och hög
kvalitet. Produkten är snabb och flexibel,
ger en hög tillförlitlighet för lackeraren
och ett utmärkt slutresultat med en
fantastisk finish – för alla OEMreparationer.

Viktiga egenskaper för Spot Blender >
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Egenskap

Fördel

Utmärkt slutresultat utan synliga
skarvar

Säkerställer nöjda kunder och en finish med
hög kvalitet för alla OEM-reparationer

Översprayning på reparationsskarven smälter lätt in och ger mindre
ånga vid torkning

Snabb och säker lackering i
reparationsprocessen

Snabb avluftning

Minskar den totala reparationstiden
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