
DP5000 2K Plnič

Objevte výhody prémiové řady PPG

D8521/3L DP5000 2K Plnič G1 bílý

D8525/3L   DP5000 2K Plnič G5 šedý

D8527/3L   DP5000 2K Plnič G7 tmavě šedý

Make it happen. With PPG



PPG představuje vylepšený základový 
plnič, který kombinuje snadnou
a rychlou aplikaci s vynikající 
brousitelností a výjimečným 
výsledným povrchem. 

Vyrábí se ve třech odstínech, jejichž
kombinací lze získat řadu základních 
šedých odstínů systému Greymatic, 
a tím optimalizovat spotřebu vrchního 
laku.

 
 

Pro snížení skladových zásob je možno
tento plnič použít jak s kompaktním 
tužidlem D8302, tak i s HS tužidly
D8237/D8238. 
 
Plnič DP5000 se výborně aplikuje 
a dobře schne při pokojové teplotě.
Má rychlé odvětrání a vynikající
brousitelnost při schnutí za různých

 

klimatických podmínek.
Zejména byl ale vyvinut pro možnost
“neřízeného” schnutí přes noc
v chladnějších teplotách.  

 

Tento produkt dává lakýrníkovi  
jistotu, že se opravovaný povrch 
nebude propadat, zůstane bez kontur, 
a to ani na problémových podkladech.

Výše uvedené vlastnosti tohoto nového 
materiálu jsou pro lakovny předpokladem 
pro snížení skladových zásob, zvýšení 
produktivity práce a dosažení velmi 
kvalitních oprav.

 
Objevte výhody nového plniče DP5000 
a používejte ve Vašem procesu kompletní 
ucelenou řadu prémiových produktů PPG. 
 
 

DP5000 2K Plnič
Rychlý a snadno aplikovatelný základový plnič, 
který zvýší produktivitu Vaší lakovny
Nový 2K základový plnič dostupný ve třech odstínech

Hlavní přednosti plniče DP5000

Vlastnosti Výhody

rychlé odvětrání a snadné broušení snadno aplikovatelný,
zvyšuje produktivitu lakovny

možné použití tužidla D8302 (stejné 
 jako pro prémiový čirý lak) 

snížení skladových zásob, další z řady
produktů Kompaktního systému PPG

minimalizuje dodatečné propadání 
a tvoření kontur opravovaného 
povrchu.

poskytuje lakýrníkovi jistotu a velmi
kvalitní opravu (zejména při schnutí 
přes noc v chladných podmínkách).

Make it happen. With PPG
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Obj. č.   Popis                  Balení   Cena bez DPH     

D852103  DP5000 2K Plnič G1 bílý    3 L   1 949 Kč 
D852503  DP5000 2K Plnič G5 šedý    3 L   1 949 Kč 
D852703  DP5000 2K Plnič G7 tmavě šedý   3 L    1 949 Kč
DP5000   DP5000 D852x á 3L + tužidlo D8237 á 1L   4 L   2 498 Kč *
DP5000/2  DP5000 D852x á 3L 2ks + tužidlo D8237 á 1L 2ks 8 L   4 989 Kč * 
* Akční cena paketů DP5000 platí do 29. 2. 2016
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