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Vše pod kontrolou.
Uvedení nové řady produktů Speed-TEC na trh.

Spies Hecker, jedna z  celosvětových značek pro povrchové úpravy, která je 
součástí Axalta Coating Systems, vyvíjí optimální a praktická řešení pro lakování, 
která usnadňují a zefektivňují práci v dílnách. S více než 135letými zkušenostmi 
a úspěchy, špičkové produktové systémy společnosti Spies Hecker, služby na klíč 
a cílené školení demonstrují jejich partnerství s lakovacím průmyslem. Se sídlem 
v Kolíně nad Rýnem, v Německu, je jednou z předních světových značek pro opravy 
vozidel a je k dispozici ve více než 76 zemích po celém světě.

Spies Hecker – vždy nablízku!

Spies Hecker – vždy nablízku
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Turbo systém se sníženou 
spotřebou energie.

Neuvěřitelně účinná.
Jediný výrobek, který schne za teploty 40 °C a dokonce 
při 20 °C. Tím se ušetří spousty – až 70 % – nákladů 
na energie.

Nalakujte nové díly převratnou rychlostí.
Nový Speed-TEC Plnič mokrá na mokrou 5550, na který 
lze nanášet další vrstvu po pouhých 5 minut odvětrání. 
To přináší skutečně rychlé dokončení zakázek.

Žádný systém není rychlejší. 
S dobou zpracování pouhých 36 minut přináší řada 
produktů Speed-TEC nejkratší dobu aplikace.

Zvláště lesklé.
Technologie Speed-TEC boduje také při hodnocení výkonu – 
díky spolehlivému nanášení, vynikajícím vlastnostem při 
stříkání a výjimečnému lesku průhledného laku.

Speed-TEC znamená mimořádně hospodárné produkty. Odlišují se svými krátkými dobami 
zpracování. Kromě rychlosti přináší nová řada produktů Speed-TEC nové normy ve spotřebě 
energie. Je to jediná skupina produktů na trhu, která je schopna schnout při teplotách 60 °C, 
40 °C a 20 °C. To vám přináší optimální kontrolu. Podle aktuálního objemu zakázek si můžete 
vybírat mezi rychle schnoucím a nízkoenergetickým použitím.

Řada výrobků Speed-TEC.
Priomat® Reaktivní utěrky pro přípravu povrchu 4000  
NOVÉ: Permasolid® Speed-TEC HS Plnič mokrá na mokrou 5550
Permasolid® Speed-TEC HS Plnič 5500
Permahyd® Hi-TEC Podkladový lak 480
Permasolid® Speed-TEC HS Vrchní průhledný 
lak 8800

Nová stříkací pistole Spies Hecker “Race” (SATA). Ve sportovním 
designu motoru Mercedes-AMG Petronas. Limitovaná edice.

Dobré pro vaše podnikání.
Revoluční technologie Speed-TEC nabízí 
lakovnám výrazné výhody a zvyšuje 
jejich ziskovost.

Vyšší průchodnost v lakovací kabině.
Kratší doby schnutí znamenají podstatné zkrácení časů 
v lakovací kabině. Takže budete moci nalakovat více 
zakázek za den. Díky tomu bude dokončení každé 
práce efektivnější.

Nižší investice.
Není třeba renovovat lakovací kabiny, které již nejsou 
schopny dosáhnout teploty 60 °C. Zkrácené doby schnutí 
při teplotě 40 °C nebo 20 °C mohou potenciálně zabránit 
nutnosti velkých investic.

Z malých oprav dělá ziskové zakázky.
Z malých oprav dělá ziskové zakázky. Zkrácené doby 
schnutí zvyšují hodnotu “inteligentních oprav”, které 
se stávají ekonomickými a vyplácejí se

Jednodenní opravy.
S rychle schnoucím nátěrovým plničem Speed-TEC a čirými 
laky budete moci poskytnout zákazníkům prémiové opravy 
nebo kompletní přelakování během pouhých několika hodin. 

Speed-TEC Vrchní průhledný  
lak 8800

Naneste, nechejte odvětrat, 
Usušte při 60 °C 
12 minut. 

Hi-TEC Podkladový lak 480

Naneste, nechejte odvětrat, 
Usušte při 40 °C                
18 minut. 
Speed-TEC Plnič mokrá 
na mokrou 5550

Naneste, nechejte odvětrat
při teplotě 20 °C
6 minut.

Nový díl v KTL

= 36 minut.

Nejrychlejší aplikace s brilantním výsledkem.

Nová značka: Nyní s novým logem Speed-TEC, 
které patří do této skupiny produktů.


