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Met de geconcentreerde basislakken 

kan de dekkracht in de kleurgroepen 

rood, groen en blauw duidelijk worden 

verbeterd – en kan de efficiency van 

het wereldwijd succesvolle laksysteem 

Glasurit 90 Serie nog verder geopti-

maliseerd worden. Want een betere 

dekkracht betekent voor uw autoscha-

deherstelbedrijf mindere laagdikten, 

een lager materiaalverbruik en kortere 

procestijden!

De Glasurit basislakconcentraten 80-M 

zijn een aanvulling op de bekende

basislakken uit de Glasurit 90 Serie en 

zijn ideaal voor alle autoschadeherstel-

bedrijven die hun efficiency nog verder 

willen verbeteren. Overal waar met de 

Glasurit-basislakconcentraten 80-M een 

besparing mogelijk is, wordt naast de 

bestaande mengformule een nieuwe 

formule met 80-M getoond.

De Glasurit basislakconcentraten zijn 

eenvoudig te gebruiken. Omdat ze niet 

continu geroerd hoeven te worden, kun-

nen ze in handige 500 ml-flessen buiten 

de mengmachine worden bewaard. 

Bovendien passen de basislakconcen-

traten 80-M perfect in het laksysteem 

van de Glasurit 90 Serie, want ze kun-

nen met de vertrouwde spuittechniek 

en equipment worden verwerkt. In de 

Glasurit-kleurentools, zoals het Glasurit 

Color Profi-systeem of Glasurit RATIO 

Scan II, zijn kleuroplossingen met de 

Glasurit-basislakconcentraten 80-M 

vanzelfsprekend geïntegreerd.  

Mindere laagdikte, kortere verwerkingstijden

VERBETERDE DEKKRACHT. 

NOG EFFICIËNTER VOOR  
SCHITTERENDE KLEUREN.

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

 geoptimaliseerde dekkracht    mindere laagdikte    meer efficiency

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

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. 
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GLASURIT 90 SERIE BASISLAKCONCENTRATEN 80-M

EENVOUDIG

  eenvoudig arbeidsproces in  

overzichtelijke stappen  

  eenvoudige verwerking met  

beproefde apparatuur

  eenvoudig zoeken naar kleuren  

met absolute kleurexpertise
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BETROUWBAAR

  zeer betrouwbaar resultaat dankzij  

goede verwerkingseigenschappen  

  uitstekende kleurnauwkeurigheid  

dankzij het Glasurit Color Profi- 

systeem en Glasurit RATIO Scan II
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EFFICIËNT

  tijdsbesparing door korte spuit-  

en uitdamptijden en dus kortere  

verblijftijden in de cabine

  materiaalbesparing door een  

uitstekende dekkracht

 NOG EFFICIËNTER

  nog betere dekkracht reduceert de  

benodigde laagdikte en dus ook het 

materiaalverbruik en de procestijden

NIEUW!

NIEUW!

DE TURBO VOOR DE 90 SERIE VAN GLASURIT.

GLASUR IT
 KWALITE IT 

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

ProFit with Glasurit.
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