De alleskunner
onder de blanke lakken
Everclear C 2550

Perfection made simple

Everclear C 2550

Everclear C 2550: de alleskunner
Everclear C 2550 is de allrounder onder de blanke lakken van R-M.
Of het nu gaat om het repareren van kleine beschadigingen of het spuiten
van een hele auto, om horizontale of verticale delen, deze sympathieke
alleskunner is geschikt voor ieder type reparatie. Het zijn vooral zijn uitstekende
applicatie-eigenschappen die hem tot de tijdbesparende oplossing voor alle
toepassingen maken. Want zonder verdere bewerking kan Everclear C 2550
ook met anderhalve spuitgang zonder tussentijds uitdampen worden gebruikt.
Bovendien droogt hij bij 60 graden net als bij 40 en 20 graden zeer goed.

Eén lak voor alle toepassingen
Toepassing en applicatie
• Everclear C 2550 biedt schadeherstelbedrijven altijd de perfecte oplossing.
De blanke lak wordt aangemaakt in een mengverhouding van 3:1:1 met
de verharders H 2550 of H 2500 en de verdunners R 2100, R 2200, R 2300,
Speedflash of Speedflash S.
• De blanke lak kan worden aangebracht in twee spuitgangen met kort tussentijds
uitdampen. Het is echter ook mogelijk deze in slechts anderhalve spuitgang zonder
tussentijds uitdampen op verticale en horizontale delen aan te brengen.
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Everclear C 2550 maakt het lakschadeherstelproces
voorspelbaar en daardoor betrouwbaar. Zijn extreem
goede applicatie-eigenschappen maken het voor het
schadeherstelbedrijf mogelijk om al tijdens het aanbrengen
in te schatten hoe het eindresultaat eruit zal zien. Het merk
R-M hecht er waarde aan haar producten door voortdurend
onderzoek en permanente ontwikkeling steeds verder te
verbeteren, zodat klanten nog effectiever kunnen werken.
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• Of het nu gaat om een temperatuur van 20, 40 of 60 graden - Everclear C 2550
droogt zeer goed. Bij drogen op 60 graden volstaat 25 minuten.
Door gebruik van Speedflash of Speedflash S kan de droging nog verder
worden geoptimaliseerd.
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