Najboljše je sedaj še bolj popolno z
Autoclear 2.0
Autoclear 2.0 je bil temeljito testiran v ličarskih delavnicah v devetih evropskih državah. Ličarji
so opravili tisoče popravil in nam posredovali dragocene povratne informacije ter potrdili, da

Sikkens ponosno predstavlja

SIKKENS AUTOCLEAR 2.0

Autoclear 2.0 ponuja izjemno zmogljivost strjevanja, poliranja, hitrosti sušenja in fleksibilnost.

ZNAČILNOSTI

PREDNOSTI

Nova patentirana tehnologija veziva

Zagotavlja zmogljivost prozornega laka, boljšo od trenutno
najboljšega izdelka na trgu

Popoln OEM videz

Zajamčeno zadovoljstvo strank

Se suši pri 40 °C in 60 °C

Fleksibilnost glede temperature sušenja in časa sušenja
Nižji stroški porabe energije na popravilo pri 40 °C
Nižje emisije ogljika na popravilo pri 40 °C

Dodatna prilagoditev hitrosti sušenja
z Reducer Slow in Fast

Povečana fleksibilnost/učinkovitost načrtovanja
Izboljšana zasedenost sušilne komore
Krajši čas procesa

Hitrost sušenja je mogoče preprosto nadzorovati z
izbiro Reducer-ja: dodatni trdilci ali prozorni laki niso
potrebni

Večja preglednost
Manjše zaloge

Izjemno strjevanje po sušenju

Paneli so po potrebi takoj pripravljeni za obdelavo in poliranje

Visoko učinkovito poliranje

Hiter in enostaven proces poliranja

Dolg čas trajanja mešanice pripravljenega laka 90 minut (Reducer Fast), do dve uri (Reducer Slow)

Prihranek pri potrošnem blagu
Zmanjšana količina odpadkov, krajši čas mešanja

Manj potrebnih izdelkov

Majhno tveganje za napake pri mešanju
Manjše zaloge

Obiščite nas na www.sikkensvr.com

Peter Larsson, vodja delavnice
(Mälardalens Bilaskadecenter (MBC),
Švedska)

Antonio Aiello, vodja delavnice
(Carrozzeria Aiello, Catania, Sicilija,
Italija)

„Zelo smo zadovoljni z Autoclear 2.0.
Posuši se neverjetno hitro in ga je
preprosto polirati.“

„Autoclear 2,0 je izjemno dober, tako v smislu
sušenja kot sijaja. Prav tako preprosto je poliranje.
Dodatno je ta novi lak uporabniku prijazen.“

Več informacij:

WWW.SIKKENSVR.COM

Tom Cross, ličar v ličarski delavnici McLaren, o Autoclear 2.0
“Ta prozorni lak resnično prinaša razliko. Je hiter, fleksibilen
in vam zagotavlja visoko-kakovosten zaključni premaz.”

Izdelki:
Autoclear 2.0
Autoclear 2.0 Hardener
Autoclear 2.0 Reducer Fast
Autoclear 2.0 Reducer Slow
Autoclear 2.0 SRA

Autoclear 2.0. Lakiranje.
Sušenje v peči. Končano.
Spoznajte Toma Crossa
Kot eden izmed ličarjev, je Tom
Cross eden izmed strokovnjakov,
zaposlenih v oddelku za lakiranje
karoserij pri podjetju McLaren.
Odgovoren je za popravila
avtomobilov po vsaki dirki. V
zahtevnem svetu F1 ima najvišjo
prioriteto prihranek časa ob
zagotavljanju izjemne učinkovitosti.
In zaradi tega za popravilo
izbira izdelke najvišje kakovosti
znamke Sikkens, ki so sedaj še
izboljšani z dodatnim prozornim
lakom Sikkens Autoclear 2.0.

Prozorni lak, ki izhaja iz najnovejše patentirane tehnologije
V dinamičnem svetu prozornih lakov, stalni razvoj novih tehnologij OEM kot
tudi stalni pritisk na cene dela in čas postopka zahtevajo, da ličarske
delavnice delujejo v skladu z najnovejšimi standardi. Sikkens razume izziv, ki
ga to predstavlja, in je zaradi tega začel dodajati dodatek k priznanemu
sistemu VR. Na podlagi nove patentirane tehnologije veziva, paleta izdelkov
Autoclear 2.0 ponuja prilagodljiv in hiter sistem lakiranja z izjemnim
strjevanjem, ki ličarskim delavnicam omogoča zagotovo izpolnjevanje
dnevnih zahtev. Z Autoclear 2.0 lahko povečate produktivnost in donosnost
brez ogrožanja odličnega OEM videza laka.

Upravljajte svoje procese učinkovito - dan za dnem
Autoclear 2.0 ponuja vse kar potrebujete za aktivno upravljanje procesa
lakiranja s prozornim lakom v vsakodnevnem poslovanju ob upoštevanju
delovne obremenitve, vrste popravila in porabe energije. Učinkovitost
procesa je zagotovljena s prilagajanjem različnih pomembnih parametrov v
celotnem postopku lakiranja: mešanje, nanašanje, sušenje, obdelava po
sušenju in poliranje. Autoclear 2.0 je kot nalašč za vse vrste popravil,
vključno z manjšimi popravili in lakiranji celotne karoserije. Njegova hitra in
enostavna uporaba pomeni, da boste vedno dosegli odličen pretok in
popolno izravnavo. In z rokom trajanja mešanice med 90 minut in dve uri
prihranite tako pri času mešanja, kot tudi pri količini odpadkov, ker se vsi
ostanki lahko uporabijo za drugo opravilo.

Hitrost in fleksibilnost, ki ustreza vašim potrebam
Autoclear 2.0 je zasnovan z namenom, da ličarskim delavnicam nudi
možnost sušenja pri 40 °C in 60 °C. Dodatno k različnim ravnem
temperature, Reducer Fast in Reducer Slow omogočata enostavno in
priročno uporabo brez potrebe po dodatnih trdilcih ali prozornih lakih za
prilagoditev hitrosti sušenja glede na potrebe delavnice. To ima velik
prispevek k fleksibilnosti poslovanja in načrtovanja. Poleg tega ustvarja
optimalno ravnovesje med stroški porabe energije na popravilo in
faktoringom delovne obremenitve, strukturo dela in razpoložljivostjo
drugih delovnih mest, zaradi česar je enostaven za racionalizacijo
delovnih tokov. Neverjetno, tudi pri sušenju v pečeh pri nižjih
temperaturah ali z Reducer Fast boste imeli zagotovljeno visoko
učinkovitost in sijaj.

Hitro montiranje in poliranje
Z Autoclear 2.0 po sušenju v peči ni treba čakati pred obdelavo lakiranih
površin. Zahvaljujoč izjemnim lastnostnim strjevanja lahko nemudoma
začnete z montiranjem in poliranjem. To je hiter, enostaven in učinkovit
način, za doseganje brezhibnega videza. Še več, s preprostim
postopkom poliranja prihranite še več dragega potrošnega materiala.

Manj truda za večji učinek
Rafael Gutiérrez, vodja delavnice
(Motor Repris Automoció, Barcelona, Španija)
„Novi Autoclear 2.0 nam je zelo všeč, saj je v
kratkem času izboljšal produktivnost in donosnost
zahvaljujoč kratkemu času sušenja, hitremu strnjevanju in enostavnemu poliranju, brez zmanjšanja
visoke kakovosti končnega videza.“

Pedro Herranz, vodja delavnice
(Motor Gamboa S.A., Madrid,
Španija)
„Novi Autoclear 2.0 je fantastičen!
Zahvaljujoč kratkemu časa sušenja
smo izboljšali raven produktivnosti.“

Autoclear 2.0 ne ponuja le izboljšane učinkovitosti izdelka in nižje stroške
energije, vendar pa prav tako prihaja s ponudbo, ki zahteva majhno
število potrebnih izdelkov na zalogi in samo eno komponento A. Razen
enostavnega mešanja to pomeni tudi manj zalog in manj odpadne
embalaže. In sam proizvod je sestavljen iz 13,5 % obnovljivih virov, kar
prihrani fosilne (neobnovljive) vire. Vse to je del naše predanosti narediti
več z manj.

Sledite nam na
www.sikkensvr.com
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