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Vizesbázisú Színtelen lakk
P910-5510
Színtelen lakk, amely a világ legfejletebb technológiáját 

alkalmazza tejles vizesbázidú megoldást adva.



A Nexa Autocolor büszkén jelenti be az új 
vizesbázisú színtelen lakk bevezetését. 
P910-5510, hozzá tartozó edző P210-8860 
és Blender P980-2551.

A P910-5510 Aquabase Plus bázisfesték 
fölé lett kialakítva és nagy lépést képvisel 
a vizesbázisú technológiában. Könnyű 
keverni és az egy réteges alkalmazás előnye 
a folyamatidő csökkenése. A P910-5510 
kiváló fényes bevonatot ad könnyű árnyalási 
lehetőséggel. A polírozás gyors és egyszerű, 
további hatákonyságot adva.

A Nexa Autocolor egyike a világ 
vezető innovatív autójavító 
festék márkáinak. Több mint 147 
országban érhető el, importőrök 
és forgalmazók hálózatán 
keresztül.

A Nexa Autocolor elkötelezett a 
fényezőműhelyek minőségének, 
termelékenységének és 
nyereségességének javításában. 
Innovatív termékek és javítási 
folyamatok, kiemelkedő szín 
minőséggel, annak eszközeivel 
és szolgáltatások nyújtásával.

Mint mindig az innováció élvonalában, a 
Nexa Autocolor vezeti az autójavító ipart, 
világelső az Aquabase bázisfestékrendszer 
bevezetésével. 1992-ben az Aquabase 
piacvezető vizes bázisfesték lett. 2006-
ban az áttörő Aquabase Plus rendszer 
bevezetésével újra megmutatta, hogy 
a Nexa Autocolor vezető a vizes 
technológiában.

Mint a világ első, “második generációs” vizes 
bázisfesték rendszere, az Aquabase Plus 
még nagyobb szintre emelte a teljesítményt, 
a legjobb színhűséget, gyorsabb száradást 
és kiemelkedően könnyű színkiegyenlítést 
nyújtva. Amikor a P950-2028 vizesbázisú 
alapozó bevzetésre került, ez új szintre 
emelte a vizes technológiát. Ez a sokoldalú 

Vizesbázisú színtelen 
lakk

A P910-5510 új vizes 
bázisú színtelen lakk 
bevezetése teljessé teszi 
a vizes bázisú rendszét a 
Nexa Autocolornak

Nexa Autocolor™

Vezető a javítási folymatok hatékonyságában

Teljes vizesbázisú rendszer A legújabb technológia “Zöld” 
megoldást ad.

Kiváló fényesség Nagyon jó fényesség szárítás után, 
fényvesztés nélkül.

Egyszerű keverés, egy 
rétegű felhordás jó árnyalási 
lehetőséggel.

Nagyon alacsony oldószer 
tartalom

Optimális javítási folyamat.

Megfelel a jövő szigorúbb 
rendelkezéseinek.

Könnyű és gyors polírozás Hatékonyság javulás.

A P910-5510 tulajdonságai A P910-5510 előnyei  

Csúcs Technológia, alacsony VOC 
        vizesbázisú megoldás
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csökkenés a P910-5510-vel

110 g
P190-5510

 Vizesbázisú Színtelen lakk

70 g 
Aquabase Plus 

Bázisfesték*

900 g 
Bázisfesték

400 g 
Alapozó

50 g 
P950-2028

 Vizesbázisú 

Epoxi alapozó

400 g 
Színtelen lakk

vizes epoxi alapozó közvetlenül felhordható 
több féle alapra (szükségtelenné téve a 
reaktív alapozást) és kiválóan használható 
szigetelő alapozóként az érzékeny 
felületekre.

n P910-5510
Vizesbázisú Színtelen lakk 

n Aquabase Plus
Vizes bázisfesték

n P950-2028
Vizes Epoxi alapozó

Nexa Autocolor™

Vezető a javítási folymatok hatékonyságában

Egy teljes vizesbázisú rendszer –
        Környezetbarát és könnyű használni

Jelentős oldószer kibocsátás csökkenést mu-
tat, amely lehetséges a teljes Nexa Autocolor 
vizesbázis rendszerrel.

*átlag érték

Minden adat felhasználásra kész állapotban.

A leginkább fejlődő és teljes vizesbázisú rendszer a világban  
környezet barátibb megoldást ajánl, az oldószer kibocsátás 
kevesebb mint az előzőleg lehetséges lett volna.


