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Pro Mix® Industry

De kwaliteit van Pro Mix® Industry spreekt een grote klantenkring aan. 

Gebruikers met zwaartepunten in de machinebouw, algemene industrie, voer-

tuigenfabricage, staal- schilder- en coatingshandwerk met toepassingen als het 

vernieuwen van metalen gevelbewerking en het coaten van kunststofkozijnen, 

vinden alle benodigde producten.

De flexibiliteit en snelle levering van Pro Mix® Industry bij minimale opslag, 

als ook de nauwkeurige kleurovereenkomst en de kwaliteit van de applicatie-

techniek openen nieuwe horizonten. Horizonte.

openen nieuwe horizonten.

De kwaliteiten en producten
van Pro Mix® Industry
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Multi-laksysteem

voor industrie en handwerk

           

Door kleuring van de met basismateriaal voorgevulde verkoopverpakkingen 

worden de verpakkingskosten gereduceerd. Een volautomatische of hand-

matige nauwkeurige dosering van de mengkleur volgens recept volgt, waarbij 

bij elk recept de kwaliteit, dekkracht en prijs geoptimaliseerd werd. 

Vooral door de volautomatische kleuring in de verbinding met de Pro Mix® Industry 

receptensoftware en het calculatieprogramma worden hoge productiesnelheden 

en doseernauwkeurigheid bereikt. Naast de voorgevulde standaardbinders zijn 

natuurlijk ook afwijkende verpakkingmaten mogelijk.

 perfect lakmanagement

Industrie en handwerkers eisen van de lakleverancier producten die aan hun 

wensen en kwaliteitseisen voldoen, met exacte mengkleuren, glansgraden 

en oppervlakstructuren in verschillende hoeveelheden en het liefst ook nog 

zonder lange levertijden. Het antwoord hierop is het Pro Mix® Industry, het 

Multi-laksysteem.

Met slechts enkele lakverbeterende systeemcomponenten worden alle in de 

industrie gebruikelijke grond- en aflakkwaliteiten met verschillende glans- en 

structuurgraden in 1K en 2K voor alle in de praktijk voorkomende applicatie-

methoden, zoals kwasten, rollen, spuiten of dompelen afgedekt.

Met universeel inzetbare lakconcentraten worden de verschillende Qualitäts-

basen farblich precies aangegeven. Loodvrije en loodhoudende pigmentering 

is naar keuze mogelijk.

Het Multi-laksysteem.Pro Mix® Industry:

   Producten naar behoefte

    Weinig systeemcompo-
 nenten

   Universeel inzetbare
 kleurconcentraten

   Dosering exact volgens 
 recept

   Volautomatische kleuring

   Meer dan 65 kwaliteiten
 met één systeem

   Duizenden mengkleuren

Het multi-laksysteem

Kwaliteit en prijs
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