EASY TRUCK

Helpoin ratkaisu,
jolla saavutetaan
välittömät tulokset
teollisuusajoneuvojen
maalausprosessissa

Wherever paint matters!
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LechlerTech EASY TRUCK on innovatiivinen
lähestyminen kuorma-autojen ja
hyötyajoneuvojen maalaukseen.
Maalausprosessin valinta saattaa olla hyvin
vaikeaa: on vaikea valita paras prosessi kaikkiin
tilanteisiin ja on vaikeaa omata taito valita
sadoista saatavilla olevista maalausprosesseista.
Tämä oli lähtöpiste, kun EASY TRUCK
järjestelmä kehitettiin! Järjestelmä pohjautuu
asiakaskokemuksiin ja onnistuneisiin
maalauskohteisiin, LechlerTech on valinnut 8
maalausprosessia, jotka takaavat hyvät tulokset
kaikissa tilanteissa, kun maalataan teollisuus- ja
hyötyajoneuvoja.
NOPEUS, TUOTTAVUUS
ja TEHOKKUUS ovat luonnolliset
lopputulokset, kun kuhunkin maalaustyöhön
valitaan kokemuksella valittu ja optimoitu
maalausprosessi.

Kenelle Easy Truck on suunnattu?
Teollisille maalaamoille sekä alkuperäismaalaukseen ja korjaukseen.
Ihmisille, jotka ovat vastuussa prosessien
kehittämisestä.
Yritykset, joiden myyntiverkostot
tähtäävät heidän maalaus- ja
korjausmaalausprosessien kehittämiseen.

Mitä voit maalata?
Traktoreita, runkoja, kuljetusalustoja, pakettiautoja,
kuorma-autoja, säiliöitä, sementin sekoittajia,
trailereita, busseja, vaunuja, metroja,
raitiovaunuja, nostureita, jne.;
EASY TRUCK on erityisesti suositeltu käytettäväksi
alkuperäismaalauksiin ja ylimaalauksiin.

Mitä värejä on saatavilla?
EASY TRUCK järjestelmän avulla kaikki teollisten
ja kaupallisten ajoneuvojen värit ovat saatavilla.
Yhdessä mm. seuraavat värien
MASTER INDUSTRY, RAL, NCS,
BRITISH STANDARDS lisäksi on saatavilla
NEW MASTER CHROMA värikartasto
tueksi 2800 värireferenssillään,
jotka on jaettu 29 väriviuhkaan
väriperheen mukaan.

Mikä määrä?
Kaikki määrät ovat saatavilla joustavasti
sekoituskoneelta riippuen projektin suuruudesta.

Maalausprosessit
1 Standardi Medium Solid
Liuotinpohjainen
Taloudellinen ja nopea: kohteisiin, joissa
tavoite prosessin kulujen pienentäminen
• LS107 Epoxyprimer Primer/Filler: Epoksi
2K “Cr – vapaa” tuote, jossa sinkkifosfaattia
ja korkea ruosteenesto teho. Erinomainen
metalleille, joilla alhainen imeytyminen.
Tuotetta voidaan käyttää sekä M/M, että
hiontamaalina.
• LS144 Isolack pintamaali: 2K MS kiiltävä
polyuretaani hyvällä lopullisella pinnalla.

2 Ultra High Solid prosessi Liuotinohenteinen
Taloudellinen ja korkealaatuinen pinta:
kun halutaan kulujen säästöä, mutta taata
erinomainen lopputulos pinnan suhteen.
• LS107 Epoxyprimer Primer/Filler: Epoksi
2K “Cr – vapaa” tuote, jossa sinkkifosfaattia
ja korkea ruosteenesto teho. Erinomainen
metalleille, joilla alhainen imeytyminen.
Tuotetta voidaan käyttää sekä M/M, että
hiontamaalina.
• LS164 Acriprof UHS pintamaali: 2K UHS
pintamaali, jolla erinomainen esteettinen
lopputulos. Hyvä peittokyky, ei valu helposti
ja hyvä kestävyys teollisuusympäristössä.
Kuivuu nopeasti matalissa lämpötiloissa
ja tuotetta voidaan käyttää myös airless
menetelmällä.

3 Standardi Erittäin kestävä Medium
Solid - Liuotinohenteinen
Nopea ja joustava käyttää: kun
halutaan keskittyä nopeaan prosessiin,
hyvään kestävyyteen ja kohtuullisiin
kokonaiskustannuksiin.
• LS106 Isosealer B/B Primer/Filler:
PU 2K sealer. Helppokäyttöinen tuote, joka
ei valu helposti M/M työmenetelmällä.
• LS144 Isolack pintamaali: 2K 2K MS kiiltävä
polyuretaani hyvällä lopullisella pinnalla.

4 Kestävä Ultra High solid		
Liuotinohenteinen
Korkea kestävyys ja joustava käyttö
ilman, että erinomaisesta lopputuloksesta
joudutaan tinkimään.
• LS106 Isosealer B/B Primer/Filler: PU 2K
sealer. Helppokäyttöinen tuote, joka ei valu
helposti M/M työmenetelmällä.
• LS164 Acriprof UHS pintamaali: 2K UHS
pintamaali, jolla erinomainen esteettinen
lopputulos. Hyvä peittokyky, ei valu helposti
ja hyvä kestävyys teollisuusympäristössä.
Kuivuu nopeasti matalissa lämpötiloissa
ja tuotetta voidaan käyttää myös airless
menetelmällä.

5		 Standardi helppo prosessi
Liuotinohenteinen
Helppo ja joustava käyttää, turvallinen
erilaisissa olosuhteissa ja hyvä esteettinen
lopputulos.

• LS109 Acripur Primer Filler/Primer: 2K
akryyli, jossa epoksihartseja ja ruostetta
ehkäiseviä pigmenttejä, kuivuu nopeasti myös
alhaisissa lämpötiloissa. Erinomainen tartunta
eri metalleille, hyvä jousto ja alhainen
pintamaalin imeytyminen. Voidaan käyttää
hiontamaalina ja M/M työmenetelmällä jopa
joitakin päiviä ruiskuttamisen jälkeen.
• LS144 Isolack pintamaali: 2K MS kiiltävä
polyuretaani hyvällä lopullisella pinnalla.

6 Helppo Ultra Solid prosessiLiuotinohenteinen
Helppo ja joustava käyttää, turvallinen
erilaisissa olosuhteissa ja erinomainen
lopputulos.

• LS109 Acripur Primer primer/filler:2K
akryyli, jossa epoksihartseja ja ruostetta
ehkäiseviä pigmenttejä, kuivuu nopeasti myös
alhaisissa lämpötiloissa. Erinomainen tartunta
eri metalleille, hyvä jousto ja alhainen
pintamaalin imeytyminen. Voidaan käyttää
hiontamaalina ja M/M työmenetelmällä.
• LS164 Acriprof UHS pintamaali: 2K UHS
pintamaali, jolla erinomainen esteettinen
lopputulos. Hyvä peittokyky, ei valu helposti
ja hyvä kestävyys teollisuusympäristössä.
Kuivuu nopeasti matalissa lämpötiloissa
ja tuotetta voidaan käyttää myös airless
menetelmällä.

7Vesiohenteiset prosessit
Alhainen ympäristövaikutus, turvallinen
käyttää ja erinomainen esteettinen laatu.

• Hydropox Primer R - EC (Y175001) Primer/
Filler: 2K epoksituote, jolla korkea
ruosteenestoteho ja alhaiset liuotin päästöt.
Erittäin hyvä tartunta metallipinnoille,
helppo ruiskuttaa ja hyvä täyttöteho. Voidaan
ylimaalata sekä vesi-, että liuotinohenteisella
pintamaalilla hiontamaaliprosessissa.
• LH144 Hydrocryl 2K Premium pintamaali:
2K polyuretaani kiiltävä pintamaali, jolla hyvä
lopputulos.

8 Yhden kerroksen maalausprosessi
suoralla tartunnalla - Liuotinohenteinen
Ihanteellinen ratkaisu, kun halutaan
tehokkuutta hyväksyttävällä
lopputuloksella: alustoihin, trailereihin,
paneeleihin, jne.

• Maali suoralla tartunnalla LS443 Acryl 2K
AC: 2K akryyli keski-kiiltävä emali ruosteen
ehkäisyominaisuuksilla ja suoralla tartunnalla
metalleille. Helppo ruiskuttaa, hyvä
naarmuuntumisen kesto, hyvä ympäristön ja
kemikaalin kesto. Mahdollista käyttää myös
airmix järjestelmällä.

Logo LOW VOC yksilöi tuotteita ja prosesseja teollisuusajoneuvoihin, jotka ovat yhdenmukaisia
2004/42/CE säädösten kanssa.

8
painting
processes
for any
situation!
1. STANDARD  MS-LIUOTINOHENTEINEN

Nopea ja taloudellinen

2. UHS LIUOTINOHENTEINEN

Taloudellinen ja hyvä
lopullinen pinta

3. STANDARDI ERITTÄIN KESTÄVÄ MS-LIUOTINOHENTEINEN.

Nopea, joustava ja kestävä

maalausprosessit
kaikkiin
tilanteisiin

4. UHS ERITTÄIN KESTÄVÄ - LIUOTINOHENTEINEN

Joustava, kestävä
ja erinomainen lopullinen pinta

5. STANDARDI HELPPO - LIUOTINOHENTEINEN

Helppo, joustava ja
hyvä lopullinen pinta

6. UHS HELPPO - LIUOTINOHENTEINEN

Helppo, joustava ja erinomainen
lopullinen pinta

7. VESIOHENTEINEN

Ekologinen ja erinomainen
lopullinen pinta

8. YKSI KERROS SUORALLA TARTUNNALLA - LIUOTINOH.

Tehokas ja kohtuullinen
lopullinen pinta
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