EXTRÉMNE VÝKONNÝ
ENERGETICKÝ LAK CC6700
NAJLEPŠÍ LAK
PRE RÝCHLOSŤ A VÝKON

ŽIADNE KOMPROMISY
AUTOLAKÝRNICI SA MÔŽU
SPOĽAHNÚŤ NA
ULTRA PERFORMANCE ENERGY
CLEAR CC6700
NA POSKYTOVANIE RÝCHLOSTI
BEZ KOMPROMISOV V KVALITE.

ULTRA PERFORMANCE
ENERGY CLEAR CC6700
NAJLEPŠÍ LAK
PRE RÝCHLOSŤ A VÝKON

Ultra Performance Energy Clear
CC6700 je založený na novej
technológii živíc a je súčasťou
nášho najproduktívnejšieho
systému Cromax® Pro.
Pomáha lakovniam maximalizovať
ich výkon. Ultra Performance
Energy Clear CC6700 schne na
fantastickú, vysoko lesklú
povrchovú úpravu len za päť
minút pri teplote 60 ° C a diely
možno zostaviť vo veľmi krátkom
čase.
Je to jediný číry lak s top
vzhľadom, ktorý schne tak rýchlo.
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Cromax® poskytuje zvýšenú produktivitu od začiatku lakovne až po koniec s náterovými
systémami navrhnutými pre jednoduché, rýchle a presné použitie. Lokalizované obchodné a
marketingové riešenia podpory a pragmatické inovácie zjednodušujú a urýchľujú proces úpravy.
Cromax® pomáha lakovniam napredovať v ich podnikaní.

Cromax®
A. Spinoystraat 6B
2800 Mechelen
Belgium
www.cromax.com

www.axaltacoatingsystems.com

AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND

NAJPRODUKTÍVNEJŠÍ
DOSTUPNÝ ČÍRY LAK.
Táto úplne nová kombinácia bezchybného, vysoko
lesklého prevedenia s nízkou spotrebou energie a
rýchlymi časmi schnutia znamená, že lakovne môžu
úplne prehodnotiť svoje pracovné postupy. Ultra
Performance Energy Clear CC6700 posúva inovácie na
svoje hranice; lakovne môžu optimalizovať pracovné
postupy a zmierniť prekážky a zároveň dosiahnuť
vynikajúci vzhľad.

Ultra výkonný energetický lak CC6700 je ďaleko vyššou triedou než všetky
ostatné číre laky v rýchlosti sušenia, čo je dynamická jasnosť, ktorá vyhovuje
potrebám lakovne. Jeho vzhľad, hĺbka, lesk, tvrdosť, prietok a aplikácia sú
bezkonkurenčné. Po vyschnutí tento výkonný číry lak odhaľuje výnimočný,
zrkadlový povrch.
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SUPER RÝCHLE
SUŠENIE

Schne za 5 minút pri 60°C*
SCHNE

AR7701

PEC

60°C
5 min*

PEC

40°C-45°C
10-15 min*

AR7702

20°C / 30-60 min - môže
sa leštiť po 90 min

VZDUCH
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* metal temperature

min
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VEĽMI ENERGETICKY
ÚČINNÝ

Doby schnutia pri vysokých rýchlostiach aj pri nízkych
teplotách môžu výrazne znížiť spotrebu energie.

PRAGMATICKÁ
INNOVÁCIA
Model Ultra Performance Energy Clear
CC6700 je založený na novej patentovanej
technológii živíc Axalta. Je navrhnutý tak, aby
sa sušil extrémne rýchlo pri nízkej teplote
alebo krátkym vypaľovaním, čo šetrí
energiu.Výkon tohoto číreho laku zvyšuje
výkonnosť lakovne. Poskytuje výnimočný,
zrkadlový vzhľad, ktorý sa nedá dosiahnuť
štandardnými čírymi lakmi.

Porovnanie energetickej
spotreby

AR7701
Energy Activator Fast
- pre sušenie v kabíne
- Nižšia teplota sušenia v
kabíne pri 40°C-45°C

100%
BEŽNÝ ČÍRY LAK (60°C)

56%
CC6700 + AR7701 (60°C)

49%
CC6700 + AR7701 (40°C)

AR7702
Energy Activator Standard
- pre sušenie na vzduchu

03

VÝSLEDOK
AKO ZRKADLO

- výnimočná hĺbka lesku; zrkadlový povrch
- Vynikajúca priepustnosť
- Vynikajúce držanie a zachovanie lesku

14%
CC6700 + AR7702 (izbová teplota)
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ROBUSTNÝ
VÝKON

- Vhodné pre bodové, panelové a celkové opravy
- Pre 1,5-vrstvovú aplikáciu
- Možno leštiť po 90 minútach
- Konzistentné výsledky
- Extrémne tvrdý povrch po jednom dni

Tento produktový leták je určený len na informačné účely. Podrobné pokyny nájdete v príslušnej časti technického listu.
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