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Większa wydajność
Onyx HD

Mixing Base W
Pigmenty dające nowe możliwości

Perfekcja w zasięgu ręki

brandoffer
Mixing Base W

Główny cel : wydajność !
Mixing Base W bedące uzupełnieniem linii Onyx HD, dają nowe możliwości
warsztatom lakierniczym, których celem jest zwiększenie wydajności
procesów aplikacyjnych. Osiem nowych skoncentorwanych pigmentów W
posiada następujace zalety :

G
 warancja zmniejszenia kosztów dzięki redukcji kosztów pracy oraz
zmniejszeniu zużycia materiałów.
W
 ysokiej jakości naprawa satysfakcjonująca nawet najbardziej
wymagającego klienta.
Prostszy proces aplikacyjny dzięki produktom łatwym w użyciu.

Skutecznie zwiększ wydajność koloru oraz swoje oszczędności !

ULTRA-SKONCENTORWANE PIGMENTY
ZWIĘKSZAJĄCE OSZCZĘDNOŚCI
	Aplikacja zredukowanej liczby warstw pozwalająca na
zmiejszenie zużycia materiałów na poziomie 15%-40%.
	Około 50% krótszy czas aplikacji dzięki eliminacji
określonego etapu naprawy, w zależności od receptury
kolorystycznej.

Osiągnąć doskonały efek finalny, łatwe !
Dzięki obniżonej lepkości mieszanki gotowej, produkt posiada lepsze właściwości
aplikacyjne. Optymalizacja twardości powłoki lakierowej gwarantuje doskonałą jakość
finalnej powloki poprzez: wyeliminowanie uszkodzeń jakie mogą powstać podczas
montażu elementu; możliwość naprawy miejscowych; usuwania wtrąceń oraz odporności
na oklejanie zaraz po wysuszeniu powłoki, jeżeli jest to konieczne.

Większa siła krycia
Szybszy czas odparowania między warstwami
Znakomite schnięcie
Redukcja czasu naprawy

Parametry techniczne, które czynią różnice !
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Lepsza wydajność
Onyx HD
Mixing Base W, stanowią doskonałe uzupełnienie linii Onyx HD
zapewniając doskonały efek powłoki finalnej. Nowe receptury
z udziałem pigmentów W powstały na podstawie istniejących
kolorów podstawowych. Mixing Base W łączą wszystkie zalety
nowej, innowacyjnej technologii przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich zalet Onyx HD świadczących o doskonałej
jakości tego systemu.

Zwycięzca w każdym warsztacie!

Inowacyjność dla przyszłości
Wprowadzenie na rynek linii Onyx HD oraz technologii wodorozcieńczalnej świadczy
o innowacyjności RM oraz czyni z niego pioniera. Produkty Onyx HD są rozpoznawalne na całym świecie jako przyjazne środowisku, a Mixing Base W zapewniają
znacznie lepsze wykończenie powłoki lakierowej, dzięki czemu przyczyniają się do
wzrostu wydajności oraz rentowności warsztatu lakierniczego. Dostępnych jest osiem
pigmentów, oryginalnie nazwanych aby dodatkowo usytysfakcjonować naszych
Klientów, tj.: emerald green, jade green, steel blue, tanzania blue, lapis-lazuli blue,
curry orange, caspian red, chili red.

Rozwiązanie gwarantujace wydajność
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