Glasurit-basislakconcentraten 80-M

EFFICIENCYVERGROTING VOOR DE 90 SERIE

Mindere laagdikte, kortere verwerkingstijden

VERBETERDE DEKKRACHT.
Wat een turbo voor de motor is, zijn de basislakconcentraten 80-M voor de dekkracht van de Glasurit 90 Serie.
Door een geheel nieuw uitgangspunt voor het recept op basis van een watergedragen formule is het gelukt om
de pigmentconcentratie te verhogen.
Met de geconcentreerde basislakken

basislakken uit de Glasurit 90 Serie en
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en equipment worden verwerkt. In de
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Color Profi-systeem of Glasurit RATIO
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formule met 80-M getoond.
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De Glasurit basislakconcentraten zijn
eenvoudig te gebruiken. Omdat ze niet

Glasurit-basislakconcentraten 80-M
vanzelfsprekend geïntegreerd.

continu geroerd hoeven te worden, kun-

De Glasurit basislakconcentraten 80-M
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NOG EFFICIËNTER VOOR
SCHITTERENDE KLEUREN.

geoptimaliseerde dekkracht

mindere laagdikte

meer efficiency

tot wel 40% minder materiaalverbruik (afhankelijk van de kleur)

tot wel 50% kortere procestijden (afhankelijk van de kleur)

lagere kosten

lagere kosten

DE TURBO VOOR DE 90 SERIE VAN GLASURIT.
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ProFit with Glasurit.
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