
AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND

LAKAS „CC6500 HIGH 
PERFORMANCE VOC CLEAR“ 
SKAIDRUSIS LAKAS, KURIUO 
GALITE PASITIKĖTI

„ KAI SPAUDŽIA LAIKAS, 
ŽINAU, KAD ŠIS 
SKAIDRUSIS LAKAS 
MANĘS TIKRAI 
NENUVILS.“
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LAKAS „CC6500 HIGH PERFORMANCE VOC CLEAR“ PASIRUOŠKITE GREITESNIAM DARBUI 

LAKAS, KURIUO GALITE PASITIKĖTI  
GREITAM DARBUI IR PUIKIEMS REZULTATAMS UŽTIKRINTI

Laką „CC6500 High Performance VOC Clear“ lengva naudoti, jis greitai 
džiūsta ir yra itin universalus. Tai plačios paskirties skaidrusis lakas, 
paspartinantis darbo eigą ir duodantis puikių rezultatų.

LINIJOS „PERFORMANCE“ PRODUKTAI 
LAKAS „CC6500 HIGH PERFORMANCE VOC CLEAR“
KIETIKLIS „AR7505 HIGH PERFORMANCE CLEARCOAT“
SKIEDIKLIS „AZ9500 HIGH PERFORMANCE VOC“

•  Lengvai padengiamas dviem sluoksniais, su trumpu  
išlaikymų tarp sluoksnių 

• Išskirtinai ilgaamžis ir neprarandantis blizgumo
• Keletas džiovinimo galimybių
• Išskirtinės savybės, užtikrinančios didesnį našumą
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ITIN GREITAS APDOROJIMAS
Dirbtuvėse nudažysite dar daugiau automobilių, nes lakas išdžiūsta net 
per 15 minučių esant 60 °C temperatūrai. Greitas kietėjimas taip pat 
reiškia, kad poliruoti ir surinkti galėsite iškart po džiovinimo kameros 
automobiliui atvėsus.

ITIN BLIZGUS REZULTATAS
Dėl lako „CC6500 High Performance VOC Clear“ išskirtinių savybių 
gaunamas puikus paviršiaus blizgėsis, atsparus išorės poveikiui.

UNIVERSALUS DŽIOVINIMAS
Dėl to, kad lakas „CC6500 High Performance VOC Clear“ gali džiūti 
esant tiek 60 °C, tiek 40 °C temperatūrai, jį naudodami kontroliuosite 
proceso trukmę ir sąnaudas.

PAPRASTAS PADENGIMAS
Dėl mažo klampumo produktą paprasta padengti dviem sluoksniais 
trumpai palaukus tarp sluoksnių. Puikios paviršiaus drėkinimo savybės 
užtikrina tolygų sklidimą. Be to, jį labai paprasta sumaišyti paprastu  
2:1 santykiu naudojant kietiklį „AR7505 High Performance Clearcoat“ 
ir 10 % skiediklio „AZ9500 High Performance VOC“. Taip pat galite 
naudoti specialųjį perėjimų skiediklį „AZ9550 HP Fade-Out“.

„ ESU TIKRAS, KAD ŠIS 
SKAIDRUSIS LAKAS KAIP TIK 
MAN, NES JIS GREITAI DŽIŪSTA 
IR YRA ILGALAIKIS.“
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Distributorius Lietuvoje
UAB Silda
Skuodo g. 2B
LT-45204 Kaunas
info@silda.lt
www.silda.lt
www.cromax.com www.axalta.com

„Cromax“ pagamintas darbo našumui visose dirbtuvėse pagerinti – dangos sistemos 
pagamintos taip, kad jas būtų galima greitai ir tiksliai padengti. Mūsų lokalizuoti verslo 
sprendimai, pažangi spalvų matavimo technologija, rinkodaros palaikymas ir pragmatiškos 
naujovės – tai itin našaus remonto proceso pagrindas. 
„Cromax“ padeda servisams toliau plėtoti verslą. 

* Palyginti su įprastinėmis skaidriojo lako sistemomis.

VISAPUSIŠKA PRODUKTŲ SISTEMA
JŪSŲ DIRBTUVĖMS 

Naudodami visus „Cromax“ dažų 
sistemos produktus išgausite 
pačius geriausius rezultatus. Šios 
padengimo medžiagų sistemos 
produktai yra puikaus efektyvumo, 
lengvo naudojimo ir aukščiausios 
kokybės derinys. Naudojant CC6500 
laką našumas yra daug didesnis, 
nes vienas darbas* atliekamas 
maždaug 15 minučių greičiau. Taip 
pat sutaupoma nemažai energijos, 
nes dirbama dažymo kameroje 
esant itin žemai 40 °C temperatūrai.

GREITAS REMONTAS
Naujasis lakas „CC6500 High Performance 
VOC Clear“ taip pat atitinka greito remonto 
koncepciją. Jį galima naudoti norint lengvai ir 
greitai pataisyti mažus įlenkimus ar įbrėžimus.
Naudojant šį laką našumas yra didesnis, nes:
• sumažinamas darbo laikas
• naudojama mažiau medžiagų

PADENGIMO  
MEDŽIAGŲ SISTEMA

DŽIŪVIMO 
LAIKAS / 
MINUTĖS

GRUNTAS 825R 15

GRUNTAS
PS1061
PS1064
PS1067
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BAZINIAI DAŽAI CROMAX® PRO 20

SKAIDRUSIS 
LAKAS

CC6500 15

VISAS DŽIŪVIMO LAIKAS 70 minučių


