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Elsőként a világ autójavító iparában, 
az Eco+ Primer Surfacer tartalmaz egy 
egyedi alapanyagot -  csúcsminőségű PET 
műanyag őrleményt, amely újrahasznosított 
üdítős palackokból és élelmiszer 
csomagolásból készül, amelyeknek 
lebomlása különben száz évekbe telne 
a földben. 

Az autógyárak célja az újrahasznosítható 
anyagok százalékának növelése, az új autók 
gyártásában. A Nexa Autocolor tükrözi 
ezt a célt, révén elkötelezett abban, hogy 
innovatív és környezetvédelmi szempontból 
fenntartható megoldásokat fejleszt ki, 
amelyeket az autók karbantartására, 
javítására és védelmére használunk. 

A Nexa Autocolor-nak történelme van az 
innovatív környezetvédelmi megoldásokban,  
utat mutatva az áttörő  Aquabase™ 
vizesbázisú keverő rendszer bevezetésével 
1992-ben és az elmúlt évben a komplett 
vizesbázisú javító rendszerrel, segítve 
a műhelyeket a további oldószer kibocsátás 
csökkentésben. 

Az Eco+ Primer Surfacer 
folytatja ezt a hagyományt és 
a világon az első autójavító 
termék amely csúcsminőségű  
hulladék PET műanyag 
őrleményt tartalmaz.  

Ennek az új alapozónak a használatával 
a műhelyek demonstrálhatják 
elkötelezettségüket a természet 
megóvásában, mialatt támogatják azt 
a stratégiát amelyet a vezető autógyárak 
már magukénak tudnak. Az Eco+ Primer 
Surfacer biztosítja mindezt 
a műhelyek számára a javítás minőségének 
kompromisszuma nélkül. 

Részeként a nagy nemzetközi vállalatnak 
a PPG Industries-nek, a Nexa Autocolor 
nagyon komolyan veszi és felismeri 
a felelősségét a környezet védelemében 
amelyben működik. Továbbá olyan 
környezetbarát termékeket fejleszt ki mint 
például az Eco+ Primer Surfacer.  A Nexa 
Autocolor úgyszintén átvesz számos olyan 

eljárást, amely biztosítja  a folyamatos 
biztonságot, energia hatékonyságot és 
bevonatainak gyártásakor ezt fenntartja.  

Ez az elkötelezettség a minőség, az 
innováció, a teljesítmény és fenntarthatóság 
iránt teszi a Nexa Autocolor-t  mint festék 
beszállítót  több ezer  műhely választásává.

A Nexa Autocolor büszkén 
jelenti be az  Eco+ Primer 
Surfacer bevezetését, 
az utolsó elemet abban 
a terméksorozatban, amely 
segít a környezetvédelemben, 
mialatt ugyanolyan csúcs 
minőséget és kiemelkedő 
teljesítményt nyújt, mint 
bármely más termék 
a világ vezető autójavítófesték 
márkájától.

Túlmenően ezeken a környezetvédelmi 
szempontokon az  Eco+ Primer Surfacer 
számos folyamat és teljesítménybeli 
előnyöket nyújt. Nagyon sima felületet 
ad, amely a csiszolást rendkívül gyorsá 
és könnyűvé teszi, biztosítva az optimális 
hatékonyságot és ezáltal segíti a műhely 
termelkenységét. 

A kivételes megfolyás állóság és kiváló 
túlszórás elnyelés tulajdonság ideálissá teszi 
az Eco+ Primer Surfacer –t lökhárítók és 
bonyolult felületek alapozására. Mivel nem 
agresszív, felhordhatjuk a legérzékenyebb 
gyári bevonatokra és mindenkor biztosítja 
a csúcsminőségű végső megjelenést.

Az Eco+ Primer Surfacer 
elérhető a három Spectral 
Grey árnyalatban, a hozzávaló 
edzővel, P210-4470. 

Nexa Autocolor™

Bemutatkozik az Eco+ Primer Surfacer

Újra hasznosított PET 
műanyagból előállítva, amely 
különben szennyezné 
a környezetet.

Ez innovatív megoldást jelent 
a környezetvédelem terén, a minőség 
és termelékenység kompromisszuma 
nélkül.

Rendkívül síma bevonatot ad, 
hibák nélkül, gyors és könnyű 
csiszolhatósággal.

Megnövelt műhely 
termelékenység és a javítások 
minőségének javulása.

Tulajdonságok Előnyök

       Nexa Autocolor 
 – úttörő innováció, 
 környezetvédelmi megoldások

Műanyag palackokból az Eco+ Primer Surfacer-be

A műanyag 
újrafelhasználásra 
kerül...

beépítik az innovatív 
Eco+ Primer 
Surfacer-be

átalakítják tiszta PET 
pelyhekké...


