
BRILJANT. EFFICIËNT. DUURZAAM.
Glasurit RATIO Truck Systeem 

ProFit with Glasurit.
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Glasurit, Postbus 1015, 3600 BA Maarssen, telefoon 0800 - 45278748, fax 0800 - 2724357, www.glasurit.com



Het Glasurit RATIO Truck Systeem kent 

een overzichtelijk en doordacht pro-

ductassortiment waarmee u telkens 

opnieuw briljante, efficiënte en duurza-

me eindresultaten behaalt die in alle 

gevallen aan uw vereisten voldoen.  

En het systeem bestaat niet alleen uit 

producten. Wij voorzien ook in uitge-

breide oplossingen voor uw bedrijf, 

van ondersteuning bij het vinden van 

de juiste kleur tot procesoptimalisatie 

op uw schadeherstellocatie.

ÉÉN SYSTEEM, 
TALLOZE 
MOGELIJKHEDEN.

UNIVERSEEL 
TOEPASBAAR.
De perfecte oplossing op elke 

ondergrond en voor elke toepassing:

E  voor schadeherstel, fabrieksmatig 

gespoten originele coatings of 

het spuiten van kleine aantallen

E  voor eenvoudige staalconstruc-

ties, chassis en hoogwaardige 

bussen

E  van voordelige reparaties tot 

hoogwaardig coaten op 

topniveau

E  zoals altijd VOS-conform en 

chromaatvrij

ONZE SERVICES VOOR 
MEER EFFICIËNTIE.
Werk doelgericht aan een 

efficiëntere bedrijfsvoering. Glasurit 

ondersteunt u met een breed scala 

aan servicemodules, inclusief 

efficiënte kleurhulpmiddelen, een 

uitgebreid trainingsprogramma en 

optimalisatie van de werkstromen 

op uw bedrijfslocatie. Het 

grijstintenconcept voor bedrijfs-

voertuigen biedt de mogelijkheid de 

primer filler af te stemmen op de 

kleur van de aflaklaag en draagt 

daarmee ook bij aan meer 

efficiëntie.

Alle componenten van het Glasurit 

RATIO Truck Systeem, van plamuren 

tot primers en van aflakproducten  

tot blanke lakken, zijn perfect op 

elkaar afgestemd. Het systeem is 

opgebouwd rond het 68 Serie HS 2K 

aflaksysteem voor bedrijfsvoertui-

gen, waarmee zo’n 55.000 verschil-

lende kleuren van een select aantal 

basislakken kunnen worden gemengd. 

Het gebruik van additieven creëert 

zelfs nog meer mogelijkheden.  

Daarnaast kan ook het watergedra-

gen 90 Serie-aflaksysteem worden 

gebruikt, met een breed scala aan 

uni-, metallic- en parelmoerkleuren.

BRILJANTBRILLIANT

EFFICIËNTEFFICIENT

DUURZAAMDURABLE

 
E Uitstekende vloeiing

E Snelle droging met een optimale 
oppervlaktehardheid

E Superieure dekkracht met goede 
kantendekking

 
E Laag verbruik voor ready-

mixed producten

E Perfect resultaat in slechts  
1,5 spuitgang

E Minder overspray

E Grijstintenconcept voor 
bedrijfsvoertuigen

 
E Uitstekende corrosiebescherming

E UV-bestendig

E Krasbestendig

 UW VOORDELEN: 
 Voertuigen gaan langer mee

 Lagere onderhoudskosten

 UW VOORDELEN: 
 Eenvoudig en snel reinigen dank-
zij de gladde afwerking 

 Briljante glans gegarandeerd

 Het resultaat overtuigt zelfs de 
meest veeleisende klanten

 UW VOORDELEN: 
 Korte applicatietijden

 Sneldrogend (30 minuten bij 60 °C)

 Snel afplakbaar

 Kortere doorlooptijden, korte wacht-
tijden, werk kan snel worden afge-
rond

 Materiaalbesparing

GLASURIT 68 SERIE - ONEINDIG VEEL VOORDELEN:GLASURIT 68 SERIE – EEN BRILJANTE PRESTATIE!


