P852-1670
Plastadditiv for grunning
Forbedret produktivitet uten å kaste bort tid

Nexa Autocolor® introduserer P8521670 plastadditiv, merkets nyeste
innovative løsning for å forbedre
reparasjon av støtfangere samtidig som
behandlingstiden reduseres.
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Høyere produksjon

P852-1670
Plastadditiv for grunning
Nexa Autocolor® utfordrer seg selv jevnlig til å se på
reparasjonsprosessen og finne områder hvor det kan
gjøres forbedringer. Med P852-1670 understreker
merket dette engasjementet.
Dette nye additivet er designet til å brukes med
P565-5601/5605/5607 selvutjevnende grunning. Det
erstatter tynneren i grunningsmiksen og gjør at den
kan brukes rett over plast og at det går raskere enn
noensinne å reparere støtfangere.
Selvutjevnende grunning er allerede anerkjent for å
optimalisere prosessen, selv i de mest utfordrende
verkstedsmiljøene. Ved å redusere tiden det tar å klargjøre
nye paneler, og ved å benytte en "standby-modus" med et
flere dagers vindu for overlakkering av topplakk, forbedrer
Nexa Autocolor-merkets berømte grunning verkstedets
effektivitet uten å gå på kompromiss med sluttresultatet.
Med dagens lansering av avanserte P852-1670
plastadditiv, blir prosessen enda bedre. Ved å bruke P852-

1670 selvutjevnende grunning er det ikke lenger behov
for en egen vedheftsfremmer for plast. Ved å fjerne dette
trinnet fullstendig fra prosessen, sparer verkstedet op til
40 % av tiden som gjennomsnittlig brukes til å behandle
reparasjon av plast, gjennom påføring, avlufting og
rengjøring av utstyr.
Ved å bytte ut standardtynneren med det nye additivet,
kan du nå øke produksjonen enda mer samtidig som
du sparer på materialet. Disse besparelsene bidrar til en
økning i verkstedets produktivitet og lønnsomhet uten at
det går på kompromiss med kvaliteten.
I tillegg er dette nye plastadditivet, i likhet med ethvert
Premium-produkt fra Nexa Autocolor, utviklet for å være
enkelt å påføre og for å gi et fremragende sluttresultat.
Fordelen med dette nye produktet er at du kan føle
deg tryggere og utføre arbeidet raskere, noe som øker
produktiviteten og reduserer reparasjonskostnadene.
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Egenskaper
Innovativ teknologi gjør det mulig å
bruke selvutjevnende grunning direkte
på støtfangere, slik at det ikke lenger er
behov for en dedikert plastvedheftsfremmer

Fordeler
• Utvidet produktivitet uten bortkastet tid til å påføre produktet
eller rengjøre utstyr, og lønnsomhet på grunn av redusert materialbruk
• Gir denne brukervennlige høykvalitetsgrunningen bedre ytelse og
sikrer et sluttresultat du kan stole på

Erstatter standardtynneren som er brukt Enkel og brukervennlig blanding
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