
“  NEĮTIKĖTINA! SUTAUPOME 
MAŽDAUG VALANDĄ 
VIENAM AUTOMOBILIUI” *

*  Proceso laikas 
lyginamas su 
standartiniu gruntu, 
džiūnančiu aplinkos 
temperatūroje.
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UAB SILDA
Skuodo gatvė 2B  
Kaunas 45204
Lietuva
Tel: +370 37 341948
www.silda.lt www.axaltacoatingsystems.com

Nuskanuokite QR kodą 
norėdami gauti daugiau 

informacijos arba aplankykite:
www.cromax.com/eu/PS1084

SERVETĖLĖS METALUI IR
ULTRA PERFORMANCE ENERGY GRUNTAS  
NAUJAS NAŠUMO REKORDAS 

Mūsų naujasis greitai džiūnantis 
Ultra Performance Energy 
gruntas užtikrina suremontuoto 
automobilio puikų blizgumą.

Greitas džiūvimas užtikrina 
greitesnį ir lankstenį procesą 
ir mažesnes energetines 
sąnaudas. Naudojant kartu 
su servetėlėmis antikorozinei 
metalo apsaugai tai dar labiau 
padidina proceso efektyvumą 
su trumpesniais džiūvimo 
laikais, mažesnėmis medžiagų 
sąnaudomis ir trumpesniu 
įrengimų naudojimu.

Ultra Performance Energy 
gruntai ir servetėlės metalo 
apsaugai nustatė naują 
standartą remonto laikui ir 
našumui.

Cromax® užtikrina didesnį produktyvumą visame remonto procese su dažymo sistema, 
kuri palengvina ir pagreitina remonto darbus. Lokalizuoti verslo bei marketingo 
sprendimai ir pragmatinės inovacijos supaprastina ir pagreitina remonto procesą. 
Cromax® padeda kėbuliniams servisams užimti lyderiaujančias pozicijas rinkoje.
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CROMAX NAUJAS YPAČ GREITAI DŽIŪNANTIS 
GRUNTAS IR ANTIKOROZINĖS SERVETĖLĖS
Gruntai PS1081, PS1084, PS1087 “Ultra Performance Energy Surfacer” ir PS1800 
servetėlės metalo apsaugai nuo korozijos iš naujo apibrėžia paruošimo procesą. 
Šios inovacijos, paremtos išskirtine technologija, nustato naujus našumo standartus, 
padidina dažyklos pralaidumą. Lengva naudoti: labai greitas džiūvimas aplinkos 
temperatūroje, lygus paviršius, nereikia tarpinio džiovinimo. Kombinacijoje su 
Cromax Pro baziniais dažais ir naudojant laką Ultra Performance Energy Clear 
CC6700 pasiekiamas remonto greičio rekordas.

NAUJAS
NAŠUMO 
REKORDAS



Dėka naujų cheminių savybių gruntai PS1081, 
PS1084 and PS1087 Ultra Performance Energy 
Surfacer pagerina paruošimo procesą. Atsisakius 
tarpinių džiovinimų ir užtikrinus greitą džiūvimą, 
nauji gruntai taupo energetinius išteklius.

• Atsparus nubėgimams.
• Be tarpinių džiovinimų iki 4 sluoksnių.
• Puikus džiūvimo laikas žemoje temperatūroje (±20 °C):  

gali būti šveičiamas po 20-40 minučių. Galimas 
džiovinimas su IR lempa ir kameroje.

• Gali būti atliekamas bet kokio dydžio remontas.
• Užtikrinamas geras galutinis blizgumas dėl ypač lygaus  

grunto paviršiaus.
• Paprastas 1:1 maišymo santykis su kietikliu AR7802 

Energy Surfacer Activator.
• Atitinka ValueShade® sistemą: tiekiamas baltas (VS1), 

pilkas (VS4), ir juodas (VS7).

Dėl išskirtinės patentuotos technologijos, kuri leidžia 
panaudoti drėgmę, esančią ore ir įtakoti džiūvimo procesą, 
gruntai PS1081, PS1084 ir PS1087 Ultra Performance 
Energy Surfacer džiūna greičiau, nei bet koks kitas aplinkos 
temperatūroje džiūnantis gruntas. Tai leidžia jūsų verslui 
pasiekti neprilygstamą našumą ir didesnį produktyvumą.
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ULTRA PERFORMANCE 
TECHNOLOGIJA 

ULTRA PERFORMANCE 
ENERGY GRUNTAS

SERVETĖLĖS ANTIKOROZINEI 
METALO APSAUGAI

ENERGIJOS 
TAUPYMAS

PS1800 servetėlės naudojamos prieš gruntavimą ant 
metalinių paviršių. Servetėlės yra išmirkytos specialiame 
rūgštiniame tirpale ir yra paruoštos naudojimui. 

• Užtikrina puikų sukibimą ir antikorozinę apsaugą.
• Lengva naudoti: neaktualus mišinio gyvavimo laikas, 

nereikia plauti purkštuvo ir  nėra purškimo dulkių 
(overspray).

• Trumpas džiūvimo laikas lyginant su standartiniais 
rūgštiniais gruntais.

• Servetėlės labai ekonomiškos - su viena servetėle 
galima apdirbti apie 2m².

GREITAS REMONTAS

Su Ultra Performance Energy gruntu naudojant Ultra 
Performance Energy laką CC6700 dar labiau sumažėja 
energijos sąnaudos. Šis duetas užtikrina mažesnes 
energetines sąnaudas ir padidina darbo našumą.

Nauji Ultra Performance Energy gruntai yra greito remonto 
sistemos dalis. Jie yra lengvas ir greitas sprendimas nedideliems 
darbams (įbrėžimams ir mažiems plotams remontuoti).

Didesnis produktyvumas: 
• Darbo laiko taupymas.
• Mažesnės medžiagų sąnaudos.

20-40 
minučių

DŽIŪVIMAS APLINKOS 
TEMPERATŪROJE
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