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Pro Mix® Industry

Jakości systemu Pro Mix® Industry przeznaczone są dla szerokiego kręgu klientów. 
Odpowiednie produkty znajdą w ofercie firmy lakierujące maszyny budowlane, 
pojazdy użytkowe, fasady stalowe, przemysł szeroko rozumiany jak również mal-
arze i lakiernicy wykonujące usługi polegające na odnawianiu fasad, lakierowaniu 
okien z tworzyw sztucznych.
Elastyczność i szybkość dostawy systemu Pro Mix® Industry przy zachowaniu 
minimalnych stanów magazynowych jak również wysoka dokładność odcienia i 
przyjazność aplikacji otwierają nowe horyzonty.
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System multilakierniczy

dla przemysłu i rzemiosła

           

Dobarwianie odcieni odbywa się poprzez dolewanie koncentratów kolorów do 
żywicy wypełniającej w ok. ¾ puszkę lub obok. Dzięki temu koszty opakowaniowe 
są znacząco zredukowane – nie wymagany jest zakup i magazynowanie dodat-
kowych opakowań. Dozowanie koncentratów odcieni odbywa się manualnie lub 
automatycznie, w zależności od wybranej wersji urządzenia. Każda receptura 
została zoptymalizowana pod kątem jakości, siły krycia i ceny. 

Wysoka prędkość produkcji oraz dokładność dozowania osiągana jest przede ws-
zystkim dzięki zastosowaniu w pełni automatycznego mieszalnika, połączonego z 
oprogramowaniem komputerowym. Oprócz opakowań standardowych możliwe jest 
również dobarwianie produktów w różnych wielkościach opakowaniowych.

Przemysł i rzemiosło wymagają od dostawców lakierów produktów odpowiednich 
do danego zastosowania, dokładnych odcieni, różnych stopni połysku, struktur 
powierzchni oraz jak najszybszych terminów dostawy. Odpowiedzią na tego typu 
zapotrzebowania jest system multilakierniczy Pro Mix® Industry.

System opiera się na niewielkiej ilości koncentratów kolorystycznych, które do-
dawane są do żywic podkładów i lakierów nawierzchniowych o różnym stopniu 
połysku, struktury w obszarze jedno i dwukomponentowym. Produkty zostały 
tak dobrane aby można je było aplikować w różny sposób wykorzystywany w 
przemyśle: aplikacja pędzlem, wałkiem, natrysk lub poprzez zanurzanie. Dzięki 
zastosowaniu uniwersalnych koncentratów kolorów, możliwe jest dokładne 
dobarwianie różnych jakości produktów. Klient może wybierać ponadto między 
wariantem odcienia zawierającego lub pozbawionego związków ołowiu.

System multilakierniczy.Pro Mix® Industry:

    produkty zgodne z 
 zapotrzebowaniem klienta

    niewielka ilość komponentów

    uniwersalnie stosowane 
 koncentraty kolorów

    dokładne dozowanie wg receptury

    w pełni zautomatyzowane 
 dobarwianie

    więcej niż 65 różnych jakości
 produktów 

    tysiące odcieni
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Jakość + Cena

 perfekcyjne zarządzanie lakierem
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