
Hydrofan 
High E�ciency

HYDROFAN HE BASECOAT  
é ainda mais �exível: 
produtividade e e�ciência 
do processo de pintura 
aumentam graças a várias 
melhorias. 

Para melhorar 
a Sua E�ciência!



Hydrofan High E�ciency HE BASECOAT (alta e�ciência) 
tem uma nova imagem, mas acima de tudo melhorou do ponto 
de vista químico de modo a tornar os processos de reparação 
das o�cinas mais rápidos e mais simples.

A principal característica do HYDROFAN HIGH EFFICIENCY é a 
sua �exibilidade, que é aumentada graças a novos aditivos: um 
único sistema tintométrico, dois métodos de aplicação.
Dependendo do tipo de reparação a ser efetuada, o pintor tem 
agora a possibilidade de escolher o método mais e�ciente - 
entre o processo STANDARD e o novo processo 
HIGH EFFICIENCY (alta e�ciência) que reduz os tempos do 
processo em 20% e o consumo do produto em 30%.

Para além desta importante notícia, devemos acrescentar 
melhorias contínuas que têm acompanhado a evolução do 
HYDROFAN dentro do sistma Lechler ‘Your best practice evolving’ 
(Desenvolvendo a tua melhor prática):
atualizações de fórmulas que permitem uma performance mais 
uniforme e com maior �uidez, simpli�caram e tornaram os 
métodos de aplicação mais constantes, alcançando assim 
resultados mais �áveis e redução nos tempos dos processos; o 
aumento da gama de bases coloridas para uma melhor 
colorimetria de novas cores; extenção de embalagens de 
250ml de todas as bases de baixa rotação de forma a aumentar 
a sua rotatividade e reduzir o desperdício.
Não existe um processo correto para todas as 
reparações, mas existe
um processo correto para cada reparação.
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Um único sistema, 
dois métodos de aplicação:

-  Redução do consumo
  de produto (-30%)

-  Redução do tempo
  do processo (-20%)

Os novos ADITIVOS

HR912 HYDROFAN Easy�ow Reducer
Melhora a e�ciência da aplicação do 

processo STANDARD. em todas as cores 
escuras e pretas.

HR101 HYDROFAN ONE-STEP Aditivo
Especí�co para processos 

HIGH EFFICIENCY (alta e�ciência) para todas 
as cores.

Hydrofan High E�ciency
reduz os custos

de reparação!




