
Biztonságos 
átállás

A Nexa Autecolor teljes mértékben
tisztában van azokkal a kihívásokkal,
melyekkel Önnek és vállalkozásának
szembe kell néznie. Ezek közül
a legsürgetőbb az új környezetvédelmi
törvények bevezetése.

Egyenletes
színpontosság

Az Aquabase Plus filozófiája
a teljes színpontosságon alapszik.

A végső fél réteg biztosítja a pontos színegyezést
és a metál részecskék egyenletes eloszlását
a különféle alkalmazási technikák során.

A keverést nem igénylő alapszínek biztosítják,
hogy minden szín tökéletesen megegyező,
így nincs szükség keverőgépre, ezzel időt
takaríthatunk meg, és javulnak a folyamatidők
a javítóműhelyben.

Az új kiöntö csőrök, köszönhetően a csúszó
mechanizmusnak, biztosítják az
Aquabase Plus  pontos adagolhatóságát
Ezáltal csökken a veszteség és végeredményben
pénzt takarítunk meg.

Emellett a keresztreferenciákkal rendelkező átfogó
színinformációs rendszerünk és szolgáltatási
palettánk mindig biztosítja a lehető
legpontosabb színegyezést.

Szakértelmünket a színek területén a világszerte
működő legmodernebb szín laboratóriumainknak
köszönhetjük, melyek feladata, hogy biztosítsák
Önnek az összes szükséges színreceptet.
Az Aquabase Plus rendszer folyamatosan fejlődik,
hogy helyt adjon a megjelenő új színeknek, mielőtt
azok javítására lenne szükség.

(Place your address details here)  www.nexaautocolor.com
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Convert with Confidence

Aquabase®Plus

Az Aquabase Plus megfelel a jelenlegi és jövőbeni
európai környezetvédelmi törvényeknek,
ezáltal nyugodt és biztonságos
átállást tesz lehetövé.



Teljesítmény,
Termelékenység
és Rugalmasság
Az Aquabase Plus egyedülálló 
vízbázisú keverési rendszer, amely 
nagy teljesítményű, rugalmas, csökkenti 
a folyamatidőket, és tökéletes 
felületet képez.

Színek

Az Aquabase Plus kitűnő színegyezést biztosít
sima, a metál és a 2 illetve 3 rétegű gyöngyház
és xirallic színeknél, és kiemelkedően nyereséges
megoldás eredeti bázisfestékek
és sima színek javításánál.

Könnyű használat

A mai javítások többségénél árnyalásra is
szükség van. Az Aquabase Plus segít ezen
a területen, mert egyedülállóan egyszerű
az árnyalási folyamata, ami lehetövé teszi
a folyamatidők csökkentését és a tökéletes
felület kialakítását. Emellett az Aquabase Plus
könnyen alkalmazható és nem
igényel adalékanyagokat.

Alumínium szabályozás

A kitűnő alumínium szabályzásának köszönhetően
az Aquabase Plus biztosítja még a legnehezebb
ezüst színek hatékony egyezését is, ami valódi
előnyt jelent, mert az utakon továbbra is sok
metál fényezésű autó jár.
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Termelékenység

A Spectral Grey alapozák használata,
a kiváló fedőképesség és a dupla réteges
fújás lehetősége maximális termelékenységet
tesz lehetövé, ezáltal csökken a kamra
idő és nő a nyereségesség.

Válassza 
a legjobbat

A Nexa Autocolor vízbázisú bázisfesték
rendszere egyedülálló és könnyen
alkalmazható termékeket kínál
a minőségi javításokhoz.

Az Aquabase Plus kielégíti a járműgyártók 
legszigorúbb követelményeit is, ez tükröződik 
a számos jóváhagyásban, melyet e fejlett
technológiára kiadtak.

Az Aquabase Plus az alkalmazás után azonnal
beégethető ultra magas szilárdanyag tartalm
ú színtelen lakkjával együtt gyors és hatékony
rendszert alkot. Az egyszerűen alkalmazható
és kiváló végső megjelenést, valamint optimális
tartósságat biztosító P190-6690 színtelen lakk
tökéletesen illeszkedik az Aquabase Plus-hoz.

Emellett a számos Spectral Grey alapozó elősegíti
a maximális termelékenységet és a fényezési
folyamat fejlesztését ügyfeleink számára.

Az átállás az Aquabase Plus-ra nem is lehetne
könnyebb és biztosítja, hogy ön hasznosítja
a legmodernebb, műszaki szempontból vezető
termékeinket és a színek terén szerzett
szakértelmünket A képzéseinkkel és
kereskedelmi szolgáltatásainkkal tám
ogatva az átállás nem is lehetne egyszerűbb.

Emellett akár 30%-os anyagmegtakarítás
érhető el.

Végső megjelenés

A mindig kitűnő minőségű, fényes végső
bevonat garantálja az ügyfél elégedettségét,
növelve az Ön nyereségességét.

Emellett az Aquabase Plus bázisfesték rendszer
problémamentes javítást tesz lehetövé
az érzékenyebb alapfelületeken is.

Azonban talán az a legmeglepőbb, hogy azok
számára, akik korábban még soha nem használtak
vízbázisú termékeket, az Aquabase Plus
éppolyan könnyen alkalmazható,
mint az oldószeres festékek.

®Aquabase Plus
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A globális 
márkanév ereje

A Nexa Autocolor™ 1925-ös első
megjelenése óta megalapozta
a festékmárkák közötti piacvezető 
pozícióját.

Ez idő alatt mindig élen járt az innováció,
a festék vegyészet, valamint a kutatás és
fejlesztés területén-olyan termékekkel
vezetve az iparágat, mint az Aquabase®,
az UV Alapozó és új termékünk az Engine-Bay
motortéri javító rendszer.

Ma globális márkanevünk ereje az alábbi
alapértékekkel párosul:

    • szín
    • minőség
    • szaigáitatás

Ezek biztosítják a kiváló minőséget és
az értéket Önöknek, az ügyfeleinknek.

Innováció és
Szakértelem

Modern, előre tekintő vállalkozásként
Ön természetesen a legjobbat igényli,
hogy fenntartsa versenyelőnyét.

Ezért létfontosságú, hogy olyan márkával dolgozzon,
melynek szakértelmében megbízhat. Olyannal,
amely a legkiemelkedőbb megoldásokat
kínálja és teljesíti.

Ez a megoldás az Aquabase Plus, a válasz
a mai karosszériajavító műhelyek
előtt álló kihívásokra.

A világ első vízbázisú bázisfesték technológiája,
az Aquabase örökségére építve az Aquabase Plus
műszaki tökéletességet és kiváló
színpontosságot kínál.


