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Express Plus Clearcoat P190-8002
Představení nového produktu uvedeného na český trh
Nový prémiový UHS čirý lak se dvěma speciálními tužidly a dvěma ředidly:
•
•
•
•
•

P190-8002
P210-8812
P210-8813
P852-1663
P852-1664

EXPRESS PLUS CLEARCOAT
HS PLUS TUŽIDLO
HS PLUS TUŽIDLO RYCHLÉ
ŘEDIDLO PRO ČIRÉ LAKY
ŘEDIDLO PRO ČIRÉ LAKY POMALÉ

Popis
Tento nový čirý lak (určený k použití na báze 2K® a AQUABASE® Plus) byl vyvinut s cílem posílit
vedoucí pozici značky NEXA AUTOCOLOR® na trhu s kvalitními produkty.
Express Plus Clearcoat je nejrychlejším čirým lakem na trhu bez jakýchkoliv kompromisů ve vzhledu,
aplikaci nebo rozsahu opravy s výhodami snadné aplikace a možností sušení na vzduchu.
Pro dosažení optimálního výkonu byla spolu s tímto lakem, který má vzhled čiré vody, vyvinuta i
speciální tužidla (P210-8812 a P210-8813) a dvě ředidla pro použití v závislosti na okolní teplotě pro
maximální flexibilitu.

Přínos
Nexa Autocolor se zavázala k inovaci nových produktů a procesů oprav, k vynikající kvalitě barev a
specializovaným nástrojům a službám, díky kterým usiluje o zlepšení kvality, produktivity a ziskovosti
lakoven.
Pokročilá technologie použitá v tomto novém čirém laku poskytuje vše, co zákazník očekává: vysokou
rychlost (vedoucí k úsporám energie a času), snadné použití (jednoduchá aplikace a dobrý rozliv) a
špičkový výsledný povrch – při opravě jakéhokoliv rozsahu.
Express Plus Clearcoat je aktuálně nejrychlejší čirý lak dostupný na trhu; vyžaduje pouze 5 minut
sušení při 60˚C nebo 20 minut při 40˚C, výsledkem jsou značné úspory času a energie bez nutnosti
investic do drahého vybavení. Tento lak je tak velice užitečný i při opravách hybridních automobilů,
jelikož je minimalizován čas sušení při vysoké teplotě.
Při tak vysoké rychlosti schnutí mohou jiné čiré laky vykazovat nedostatky ve vzhledu výsledného
povrchu nebo problémy při větších opravách, ale tento nový čirý lak si zachovává lesklý, zrcadlový
povrch. Lakýrníci budou při své práci rychlí a sebevědomí, zejména proto, že jakékoliv chyby
při aplikaci lze napravit snadným rozleštěním bez nutnosti opravy.
Nový Express Plus Clearcoat, který na trh uvádí značka Nexa Autocolor, je nejlepší čirý lak pro
snadné použití, optimální vzhled a výkon, ať už se jedná o opravy malého nebo velkého rozsahu. Díky
dalším výhodám v oblasti úspory energie je to jasná volba pro každou lakovnu, která vyžaduje
flexibilitu a kvalitu bez kompromisů.
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Vlastnosti a výhody
Vlasnosti

Výhody

Doba sušení 5 min při 60˚C, 20 min při
40˚C

Vyšší produktivita a významné úspory
energie

Doba sušení na vzduchu 20* min
(*bezprašný)

Vyšší úspory energie

Aplikace v jednom kroku

Flexibilní aplikace, úspora času

Jednoduchá aplikace a snadné leštění
ihned po vytvrdnutí

Vyšší jistota při práci a nižší riziko oprav

Balení / značení
P190-8002 E5
• plechovka o objemu 5 litrů
• 2 ks v kartonu
• 120 ks na paletě
P210-8812 a 8813 E2.5
•
•
•

plechovka o objemu 2,5 litru
2 ks v kartonu
180 ks na paletě

P852-1663 & 1664 E5
• plastová nádoba o objemu 5 litrů
• 2 ks v kartonu
• 96 ks na paletě
Skladovatelnost
4 roky
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