
Výkonný systém Hi-TEC

Spies Hecker – vždy nablízku



Na lakovací materiály se musíte spolehnout. Proto
by měly mít snadnou aplikaci a měly by významně
podporovat efektivitu celého procesu.

Jednoduché, praktické a spolehlivé

Spolehlivé výsledky
Podkladový lak poskytuje vysokou kry-
vost a vynikající barevnou shodu. Předem
vyzkoušená technologie zaručuje dobré
a vyrovnané výsledky, které mohou být
snadno dosaženy různými lakýrníky.

Snadné použití 
Kompaktní integrovaný produktový 
systém, skládající se z plniče, podklado-
vého a vrchního průhledného laku, se
velmi snadno používá. Vady v lakování
jsou tak omezeny na minimum.

Rychlá průchodnost vozidel
lakovnou, flexibilní aplikace 
Díky snadnému broušení, rychlé aplikaci
a schnutí materiálů je oprava méně
časově náročná a průchodnost 
lakovnou je tak urychlena. Vrchní
průhledný lak lze variabilně aplikovat v
1,5 nebo 2 vrstvách, podle návodu.

Co lze očekávat od lako-
vacího systému Hi-TEC?



Výkonný systém Hi-TEC

Systém pro větší spolehlivost a efektivitu v pracovních procesech

Obrovský potenciál

Podkladový lak Permahyd® Hi-TEC 480

•  Rychlá a snadná aplikace
•  Vysoce spolehlivé výsledky díky jednotnému efektu
•  Vynikající kryvost, vysoká barevná přesnost
•  Krátká doba zpracování
•  Snadný a spolehlivý rozstřik
•  Větší flexibilita v interiérovém, 

vícevrstvém a vícebarevném lakování

Solidní základ

Výkonný plnič Permasolid® HS 5320

•  Velmi snadné zpracování
•  Dobrá absorpce přestřiku 
•  Velmi dobrá vertikální stabilita
•  Vynikající brusné vlastnosti
•  Plnič dostupný v bílé, šedé a tmavě šedé barvě
•  Vysoká výtěžnost
•  Vynikající lesk a rozliv



Universální a flexibilní aplikace

Vrchní průhledný lak Permasolid® HS 8055

•  Vhodný pro všechny typy oprav
•  Jednoduchá a spolehlivá aplikace 
•  Flexibilní aplikace. Pro standardní opravy jako 

blatníky, dveře, lakování dílů, se aplikuje v jedné 
lakovací operaci (= 1,5 vrstvy). Alternativně, pro vyšší
standard, např. celolaky, se aplikuje ve dvou vrstvách.

•  Dobrá stavba a lesk
•  Snadná leštitelnost
•  Může být mísen se všemi tužidly VHS a rozstřikovou

přísadou HS 9034

Vysoká produktivita
Spies Hecker poskytuje nejen technická dopo-
ručení k produktovým systémům, ale také  radí 
lakovnám, jak optimalizovat své procesy – nako-
nec, je to vždy otázka, jak dosáhnout 
vynikajících obchodních výsledků..

Rychlost
Rychlý a snadný způsob, jak nalézt odpovídající 
odstín: nejefektivnější zařízení pro barevnou 
identifikaci a zjednodušení celkového procesu 
koloristiky.

Odborná kvalifikace
Zaměstnanci jsou nejdůležitějšími aktivy 
společnosti. To je důvodem, proč je školíme na
vše, co potřebují znát, ať už přímo na lakovně
nebo v našem školicím centru. Vše od základů 
lakovacích technologií po moderní koloristiku.

nebo

Rychlá aplikace 

Vrchní průhledný lak Permasolid®

HS Optimum Plus 8650

•  Vhodný pro všechny typy oprav
•  Flexibilní aplikace, v jedné lakovací 

operaci (= 1,5 vrstvy)
•  Optimální zpracování i za nepříznivých podmínek, 

např. nižší sušicí teploty
•  Velmi rychlé schnutí
•  Velmi dobré IR sušení
•  Rychlé a snadné leštění
•  Možnost použití aditiv Permasolid® HS 9025 a 9026



Výkonný systém Hi-TEC pro 
každodenní potřeby …

… a pro speciální výzvy
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