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Make it happen. With PPG

Rychleschnoucí čirý lak
D8175 Rapid Performance Clearcoat

RYCHLEJŠÍ, TVRDŠÍ, LEPŠÍ
D8175 není jen dalším rychleschnoucím čirým lakem
Společnost PPG s hrdostí
představuje rychleschnoucí čirý
lak D8175 RAPID PERFORMANCE
CLEARCOAT, nejrychlejší a nejlepší
čirý lak na trhu.
Vítězná kombinace
S použitím nejnovější převratné
technologie bezbarvých laků vyvinula
společnost PPG unikátní výrobek:
rychleschnoucí bezbarvý lak s nejlepší
kombinací bezkonkurenčního vzhledu
povrchu, tvrdosti, vynikajících vlastností
lesku, snadné aplikace a výstupu
ze stříkací pistole.
Technologie společnosti PPG
se podílely na všech zásadních
milnících vývoje lakování
a skutečnost, že překonávají přísné
požadavky výrobců OEM,
si zasloužila uznání.
Nejinak je tomu i dnes.

D8175 není jen dalším
rychleschnoucím bezbarvým lakem!
Všechny tyto výhody získáte po
vytvrzení do dokonale zrcadlového
povrchu za pouhých 5 minut
při teplotě 60°C.

Maximální rychlost bez
kompromisů
S bezbarvým rychleschnoucím lakem
PPG Rapid Performance Clearcoat
si můžete být jisti, že 5minutová doba
schnutí při teplotě 60 °C opravdu stačí
– i se stopkami v ruce – protože schnutí
není ovlivňováno vlhkostí. I v situacích,
kdy jiné bezbarvé laky při takové
rychlosti ztrácejí kvalitu, se můžete
spolehnout, že lak D8175 vždy za takto
krátkou dobu poskytne stejně dokonalý
vzhled.

RYCHLEJŠÍ
Díky svým vlastnostem umožňuje
rychleschnoucí čirý lak PPG Rapid
Performance Clearcoat lakovnám
zkrátit dobu zpracování a tím
zvládnout více oprav.
Tato rychlost přispívá k výrazným
úsporám nákladů na energie.
Ve srovnání s UV čirými laky je lak
D8175 rychlejší a nevyžaduje investice
do specifického vybavení potřebného
při vytvrzování UV čirých laků.

TVRDŠÍ
Díky vynikajícím vlastnostem při
vytvrzování a špičkové leštitelnosti
nabízí lak D8175 jednoduchost a vyšší
produktivitu práce. To pomáhá ušetřit
ještě více cenného času a současně
během opravy poskytuje maximální
spokojenost s výsledkem.

Pro úsporu energie po snížení
teploty na 40 °C zaschne lak Rapid
Performance Clearcoat do 20 minut.
Dále je možnost zcela vyloučit proces
vypalování, protože tento fantastický
bezbarvý lak může vysychat i přirozeně.

Porovnání doby vytvrzování D8175 s ostatními čirými laky

Míchací poměr

Čirý lak

Tužidlo

Ředidlo

D8175

D8305

D8745

1

:

1

:

0,25
Úspora
doby
schnutí

POUZE S NAŠÍM RYCHLESCHNOUCÍM ČIRÝM LAKEM PPG D8175 DOSÁHNETE JIŽ ZA 5 MINUT
VYTVRZOVÁNÍ (PŘI TEPLOTĚ 60°C) PERFEKTNÍHO KONEČNÉHO VZHLEDU .
Vlastnosti a výhody bezbarvého rychleschnoucího laku D8175 Rapid Performance Clearcoat >

Vlastnosti

Výhody

Vytvrzení za 5 minut při teplotě 60°C,
za 20 minut při teplotě 40°C a
za 90 minut při schnutí na vzduchu

Výrazné úspory energie a krátké doby schnutí zvyšují
kapacitu lakovny

Snadná aplikace a vytvrzení v lakovací kabině s lesklým
zrcadlovým povrchem

Uživatelsky přívětivý s jistotou
kvalitní opravy

Dlouhá skladovatelnost

Snížení skladových zásob
(jeden čirý lak pro opravy libovolného rozsahu)

Obvyklá doba
schnutí 15 minut

D8175 Rapid Performance
Clearcoat uschne za 5 minut

LEPŠÍ
Díky delší době skladovatelnosti nabízí
nový čirý lak PPG naprostou flexibilitu:
při všech typech zakázek je zajištěna
vysoká efektivita aplikace a vytvrzování.
Tento produkt lze použít jak pro malé
bodové opravy, tak i pro přelakování
celé karosérie. Čirý lak D8175 netrpí
zažloutnutím a svou excelentní čirostí
přesvědčí i velmi náročnou klientelu.

