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The Envirobase
High Performance System

Sistemul Envirobase High Performance

Lider de piaţă pentru oferta de vopsele

face faţă tendinţelor de culoare

se bazează pe experienţa Envirobase

pe bază de apă

viitoare

pentru a oferi o îmbunătăţire
substanţială in performanţa.

• Control excelent al aluminiului pentru
Coloranţii din sistemul Envirobase High

a asigura un finisaj perfectbiztosítása

Performance utilizează pigmenţi de
Maximizaţi productivitatea atelierului dvs

ultimă generaţie care sunt perfect
aliniaţi la tendinţele actuale ţi viitoare
ale producătorilor de automobile,

Sistemul Envirobase High Performance

oferind astfel atelierelor de vopsitorie o

dispune de un set nou de pigmenti de

acurateţe fără precedent a nuanţei

aluminiu,si de pigmenti cu putere mare de
acoperire, care oferă o opacitate ţi

Avand ca suport noua cartelă de culori

aplicare excelentă, permitând atelierelor

Variant Envirobase High Performance

de vopsitorie să îţi maximizeze

produsa prin vopsire cu vopsea

productivitatea

Envirobase High Performance, sistemul
confera o performanţă a acuratetei
culorii la nivel de lider de piaţă ţi reflectă
poziţia PPG de lider mondial în retuţ
auto
Beneficiile sistemului Envirobase High
Performance
• Bazat pe punctele forte ale sistemului
Envirobase
• Productivitate crescută pentru atelier
datorită timpului redus de execuţie
• Opacitate excelentă care duce la
consum redus de material

PPG Industries Poland sp. z o.o.
ul. Bodycha 47,
05-816 Warszawa-Michałowice
tel.: +48 22 753 03 10
fax: +48 22 753 03 13
www.ppgrefinish.com

Envirobase High Performance care
este perfect compatibil cu sistemul de
vopsele.
• Toate nuantele de ultima actualitate

Envirobase is a trademark of PPG Industries.
© 2007 PPG Industries, all rights reserved.
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• Mostrar de ultimă generaţie Variant

aparute pentru a oferi performanţă de
ultimă generaţie a culorii
• Un spectru extins de nuanţe pentru a

Make it happen. With PPG
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Systém Envirobase
High
Performance
The Deltron
Progress UHS System
UHS Direct Gloss / Engine Bay / Envirobase / Clearcoats / Primers

Deltron Progress UHS
Direct Gloss

Envirobase High Performance

Sistemul
Envirobase High
Performance- un
sistem unic de
vopsele pe bază
de apă care vă
permite să
întruniţi toate
cerinţele
legislative
maximizând în
acelaţi timp
productivitatea ţi
profitabilitatea.

Compartimentul motor

Lacuri

Grunduri.

Sistemul Envirobase High Performance

Fie că eţti utilizator al sistemului UHS

Acurateţea nuanţei de culoare a fost

PPG dispune de o gamă flexibilă de

• Lacul rapid UHS D8135

Pentru a asigura un finisaj corect, este

de vopsele pe bază de apă este rapid,

Direct Gloss sau faci trecerea pentru

îmbunătăţită prin intermediul noilor

lacuri premium pentru a întruni toate

D 8135 este un lac rapid de retuţ

nevoie de grundul potrivit. De aceea

simplu de utilizat ţi asigură o potrivire

prima dată către un sistem conform

pigmenti ţi s-a asigurat alinierea lor la

cerinţele. Toate sunt uţor de utilizat ţi

conceput pentru a fi utilizat la reparaţii de

PPG dispune de o gamă flexibilă de

perfectă a nuanţei de culoare de fiecare

normelor VOC pe baza de solvenţi,

tendinţele OEM actuale ţi viitoare.

respectă în totalitate cerinţele OEM.

mici dimensiuni.

grunduri conforme normelor VOC care

dată.

gama Deltron UHS DG îţi oferă solutii
Ţi , în cele din urmă, gama Deltron

• D8141: Lacul Deltron Progress UHS

• CeramiClear D8105

ideale în orice moment.

Sistemul Envirobase High Performance

sunt uţor de utilizat ţi sunt perfect aliniaţe
Progress UHS DG, se imbina perfect cu

D 8141 este un lac conform normelor

CeramiClear este un lac special rezistent

Envirobase care este deja testată ţi bine

Această nouă gamă de produse vă va

sistemul Envirobase High Performance,

legislative care combină flexibilitatea ţi

la zgâriere care a fost conceput special

implementată pe piaţă.

asigură o îmbunătăţire a tehnologiei

la cerinţele pieţei OEM.
• Grundurile rapide Greymatic D8010 /

oferi o opacitate de excepţie. Acest lucru

vopseaua noastră pe bază de apă lider

uţurinţa utilizării. La fel ca toate

pentru a fi compatibil cu finisajele OE

Bazat pe puctele forte ale sistemului

înseamnă că sunt necesare mai puţine

de piaţă astfel încât dvs să fiţi

produsele PPG, acesta oferă un aspect

rezistente la zgâriere.

Envirobase, sistemul Envirobase High

straturi, economisind astfel timp,bani ţi

încrezători că oferiţi o soluţie de succes

final excelent pe care clienţii îl vor

Performance asigură beneficii în plus la

materiale cu până la 25% faţă de

pentru cerinţele oricărui client.

aprecia. Indiferent de dimensiunea sau

• D8122: CeramiClear 8122

utilizat ţi simplu de ţlefuit ţi oferă vopselei

Noul sistem unic de reparaţii al

tipul de atelier in care îl utilizaţi, D 8141

CeramiClear 8122 este optimizat pentru

un aspect plăcut.

compartimentului motor de la PPG vă

vă va oferi capacitate îmbunătăţită de

a obţine echilibrul între simplitate în

D8017
Greymatic rapid este vopsea noastră
intermediară premium. Este uţor de

nivelul performanţei, printre care:

Sistemul Envirobase High Performance:

sistemele convenţionale MS. Acest

• Maximizează productivitatea atelierului

sistemul de vopsele pe bază de apă

sistem nou dispune ţi de o opţiune reală

construit pe baza necesităţilor dvs.

de uscare la cabina de 10 minute,

Envirobase High Performance pentru

oferă timpi de lucru mai mici faţă de

rezistenţă la mătuire ţi o fluiditate bună

utilizare ţi rezistenţă la zgâriere. Se

• Grund D8077/D8078 2K HS WOW

oferind astfel o eficienţă maximă a

a oferi un sistem extrem de competitiv.

metodele convenţionale, potrivindu-se

pentru pistolul de vopsit.

prezintă la un nivel mai ridicat de

Grund premium ud pe ud care oferă

dvs
• Lider de piaţă pentru oferta de vopsele
pe bază de apă
Ca sistem care nu necesită amestec,

Soluţia completă
conforma normelor
legislative VOC

utilizării.

• Funcţionează împreună cu sistemul

• O gamă compactă de întăritori ţi
diluanţi

OEM originală.

aplicare ţi etalare uţoară, cu timp de

standard aflate pe piaţă fără a face

utilizare rapid.

Un lac premium conform normelor VOC

compromisuri în ceea ce priveţte

fără plumb complet nouă reduce

Procesul de utilizare se bazează pe

legislative, durabil cu un comportament

caracteristicile de retuţ in procedeele de
pierdere ţi poliţ.

Introducerea unei scheme de pigmenti

coloranţii/pigmenţii Envirobase High

rezistenţă la zgâriere decât lacurile
• D 8109: Lac UHS

în acelaţi timp cu acurateţe cu culoarea

• Sistem aprobat OEM

• Grunduri Greymatics

Performance pot fi agitaţi simplu

Sistemul Envirobase High Performance

necesităţile de stoc ţi este mai uţor de

convertorul Engine Bay- D 8011, care

excelent în condiţii bune de vopsire. D

înainte de utilizare;economisesc timpul

a fost conceput special pentru a se

utilizat. De exemplu, luciul îmbunătăţit

transformă rapid ţi simplu Schema

8109 este lacul nostru pentru sistemele

Greymatic este grundul nostru pentru

care este în mod normal necesar

imbina perfect cu alte game de produse

conferă o reparaţie de calitate reducând

Deltron Progress UHS DG într-un sistem

de garantie ţi care deţine agrementare

sistemele de garantie care deţine

pentru a asigura încorporarea totală a

PPG conforme normativelor, cum ar fi

în acelaţi timp necesitatea poliţării.

Engine Bay.

OEM.

aprobare OEM.

pigmentului depus, garantând în acelaţi

Deltron Progress UHS Direct Gloss,

timp acurateţea culorii ţi oferind un

Engine Bay sau gama noastră de lacuri

Sistemul de reparaţii compartiment

finisaj excelent. Uţurinţa retuţului in

ţi grundurii.

motor este rapid ţi simplu de utilizat ţi

procedeul de pierdere conferă o

separat fiecare gamă PPG este

poate fi revopsit cu vopselele

Acest grund epoxidic pe bază de apă

potrivire fără urme ţi usoara a culorii de

excepţională iar atunci când sunt

Envirobase High Performance ţi Deltron

utilizează tehnologia Greymatic ţi are

fiecare dată.

utilizate împreună ca parte integrantă a

Progress UHS DG în 10 minute dacă

capacitate multi-strat.

Utilizat

D8018/D8019/D8024

• Grunduri Epoxidice D 8067/ D 8069 pe
bază de apă.

sistemului conform normelor a

este necesar. Utilizaţi-l împreună cu

High Performance va menţine poziţia de

atelierului dvs ele oferă o combinaţie

sistemul PPG Greymatics- soluţia

• Grund reactiv universal D 831

lider de piaţă acestei tehnologii ţi în anii

excelenta.

superioară doar pentru reparaţiile

Un grund reactiv fără crom care are

exterioare.

avizul OEM. .

Considerăm că Sistemul Envirobase

următori ţi că el reflectă poziţia de lider
mondial a PPG în domeniul retuţului auto.

