


REDUZIR CUSTOS 

É assim que ajudamos os 
nossos clientes a reduzirem 
custos:

E  Os nossos cursos de 
 formação sobre otimização 
de processos reduzem o 
tempo e os custos do 
trabalho.

E  Glasurit RATIO Scan II + CPS 
= Acabaram-se os “spray- 
outs”!

E  O nosso Conceito da 
 Tonalidade de Cinzento 
introduz economias de 
material que podem  
atingir 40%.

E  O Glasurit 5S pode aumentar 
a produtividade até 10%.

PROTEGER  
O CLIMA

É assim que contribuímos para a 
proteção climática:  

E  Ensinamos os nossos clientes  
a utilizarem métodos para 
reduzir o CO2.

E  O nosso sistema de tintas de 
base da Série 90 e os nossos 
aparelhos húmido-sobre- 
húmido são de secagem ao ar. 

E  Os nossos 45 centros de 
formação em todo o mundo 
colocam os nossos cursos de 
formação a distâncias curtas.

E  O Verniz HS de secagem rápida 
Glasurit 923-610 necessita de 
apenas 10 minutos de secagem 
a 60°C de temperatura na 
chapa.

REDUZIR 
EMISSÕES 

É assim que reduzimos emissões:

E  O excelente poder de 
cobertura das bases de 
mistura concentradas 80-M 
reduz o consumo de 
 material e, por conseguinte, 
diminui a emissão de 
solventes.

E  O conteúdo em solvente  
do Primário Aparelho 
 Glasurit 176-72 1K foi 
 reduzido de 40%.

EVITAR 
DESPERDÍCIOS

É assim que contribuímos para  
evitar os desperdícios:

E  O nosso conceito de reparações 
cosméticas Glasurit RATIO Spot 
Repair reduz ao mínimo a tarefa 
morosa de aplicação de fita.

E  Com as nossas ferramentas de 
cor, os nossos clientes já não 
necessitam de “spray-outs”.

CONSERVAR 
RECURSOS

É assim que ajudamos os nossos 
clientes a conservarem recursos:

E  Com o nosso Conceito de 
Tonalidade de Cinzento é 
possível economizar até 40%  
do material de acabamento.

E  O nosso Primário Aparelho Pro 
poupa toda uma fase processual 
(aplicação de primário).

E  Disponibilizamos formação 
sobre a utilização sustentável  
de recursos.

POUPAR ENERGIA 

É assim que ajudamos os nossos 
clientes a pouparem energia:

E  Os nossos aparelhos húmido-
sobre-húmido secam fora  
da estufa em apenas 10 a  
15 minutos.

E  O Verniz Glasurit 923-610 HS 
necessita de apenas  
10 minutos de secagem  
a 60°C de temperatura  
na chapa. 

E  O Aditivo de secagem ao  
ar Glasurit 523-65 reduz o 
tempo de cura do Verniz 
923-610 a 20°C de seis para 
cerca de duas horas.

SAÚDE E 
SEGURANÇA

É assim que contribuímos para  
a saúde e segurança:

E  A saúde e a segurança 
ocupacionais são elementos 
importantes dos cursos de 
formação da Glasurit.  
São aspetos que nos ajudam  
a prevenir efeitos nocivos 
para a saúde. 

E  A utilização do aparelho 
húmido-sobre-húmido 
elimina a lixagem, e por sua 
vez o pó da lixagem, poluente 
do ar que respiramos.

LONGEVIDADE 

É assim que promovemos  
a longevidade:

E  As nossas tintas prolongam 
a vida útil dos veículos.

E  As bases de mistura da 
Série 90 possuem um  
prazo de validade de 
5 anos, o que representa o 
dobro de outros produtos 
disponíveis no mercado.

E  O nosso Verniz 923-630 é um 
dos produtos com melhor 
resiliência e resistência à 
intempérie da sua classe. 

Descarregue a app Glasurit 
Sustainability na Loja App.

Utilize a app para digitalizar a 
imagem na página de rosto da 
publicação sobre sustentabilidade 
e obtenha todas as informações 
relevantes.


