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HI-TEC a inovação

• Nova tecnologia de ponta aquosa , 

patenteada.

• Esta tecnologia híbrida combina as 

melhores propriedades de várias resinas.

• A simbiose de resinas of Acrílicas e PUR 

proporciona uma aplicação fácil com uma 

formação de filme com um aspecto visual 

extremamente uniforme.

• Excelente opacidade devida a corantes 

altamente pigmentados.



Tecnologia e características



Greentec

Hi-TEC é um produto GREENTEC, o que 

significa :

- Baixa emissão de solventes

- Conformidade COV

- Aplicação eficiente

- Elevada opacidade

- Resultados fiáveis



Vantagens

“Hi-Five” – Os 5 mais!

• Aplicação fácil e rápida

• Resultados fiáveis

• Operações rápidas.

• Esbatimento simples e seguro

• Alta versatilidade



Aplicação fácil e rápida

 Aplicação simples numa só operação

= 1.5 demãos

1 demão cheia

0.5 demão fina sem flash-off entre demãos.

 Boa estabilidade vertical e excelente 

opacidade

 Mistura fácil :

Corantes + Aditivo WT

(WT 6050 ou WT 6051)



Resultados viáveis

Alta precisão de cor.

 Efeito uniforme em todas as cores de efeito

metalizadas e nacaradas.

 Excelente reprodutibilidade.

- independentemente do aplicador.

- independentemente da técnica de aplicação.

- independentemente da pistola de aplicação.

 Resultados fiáveis



Operações rápidas

Flash-off optimizado.

 Processamento imediato possível:

- Remoção de impurezas

- Eliminação de defeitos por lixagem

 Acabamentos multi-cor: 

a película pode ser mascarada e

repintada imediatamente após flashoff.

 Aplicação possível de espessuras maiores 

sem flash-off entre demãos.



Esbatimento simples e seguro

Simples, processo de trabalho 

sistematizado.

 Muito boa molhagem da superfície por via do 

“Aditivo de Disfarce”.

 Absorção de overspray excepcional.

 Zona de esbatimento extremamente suave e 

uniforme.



Esbatimento simples e seguro

Aplicação polivalente dada pela adição 

de endurecedor:

 Pintura de interiores

 Acabamentos tricamada e multicor.

• Secagem em profundidade óptima.

• Excelentes resistências mecânica e 

química.



HI-TEC | O Sistema

Corantes

• 34 corantes lisos

• 10 corantes de alumínio

• 13 corantes de efeito nacarado

• 6 corantes Xirallic

Aditivos

• Controlo de Flop WT 386

• Componente Sistema A / WT 385

• Componente Sistema B / WT 387

• Aditivo de Disfarce 1050

• Aditivos WT 6050 / 6051

• Endurecedor 3080

Corantes WT

• Pigmentos de alumínio finos

• Elevado poder corante

- Boa opacidade

- Excelente precisão de cor

• Boa reprodutibilidade de cor.

• Aplicação simples.

• Possibilidade de activação 2K com endurecedor

Componente Sistema A

Componente Sistema B

• Technologia que permite ao Sistema

Hi-TEC as suas características excepcionais:

Viscosidade, aplicação, formação de filme, efeito, dureza.

Aditivos WT 6050 / 6051

• Efeito controlado

• Optimização da fluxo

• Prevenção de manchados

• WT 6050

WT 6051

(para humidade baixa, <30%, 20-30°C)

10 % para cores lisas

20 % para cores de efeito



HI-TEC | O Sistema

Aditivo de Disfarce 1050

• Produz na base uma zona de transição do disfarce 

suave e homogénea

• Absorção de overspray óptima.

• Aplicação simples

• Excelente molhagem da superfície.

• “Aditivo” para Speed Repair

• De aparência ligeiramente leitosa após aplicação, 

transparente quando seco.

Controlo de Flop WT 386

• Optimização de efeitos.

• Ingrediente em várias fórmulas.

• Também adequado para Speed Repair.

Endurecedor 3080

• Específico para

- acabamentos multi-cor

- aplicação de tricamada

- acabamento de interiores

• Assegura boas resistências química e mecânica 

mesmo sem aplicação de verniz (apenas em interiores)

Produtos Especiais

Cores “Chromaflair”

• 6 corantes especiais com pigmentos Chromaflair WT 

394 - WT 399

• Já presentes em mais de 30 cores OEM

• Tintas com estes corantes estão disponíveis como 

cores prontas nos fornecedores Spies Hecker

• Informação disponível no CRplus



Cores



Acerto de viscosidade simples



Substratos apropriados



Preparação de substratos



Pistolas recomendadas



Aplicação



Aplicação



Aplicação



Secagem



Aceleração da secagem



Requisitos dos equipamentos

Não são necessárias alterações adicionais.

- Caudal de ar,  entre 18,000 –30,000 m3/h

- Velocidade linear do ar 0.2 –0.3 m/s

Janela de processo ampla. 

-Temperatura: 18-35°

-Humidaderelativa:15-70%



Vernizes recomendados



Informação Técnica

Valor VOC 

O limite UE para esta classe de produto (classe 

de produto IIB.d) 

- pronto a aplicar é no máx. 420 g/l de 

compostos orgânicos voláteis.

Rendimento (sem diluição) para 15 µm de 

espessura seca:

Branco :15.3 m²/l

Preto:9.9 m²/l  

Prata:9,7 m²/l



Armazenamento

A água pode congelar!

Uma armazenagem livre de congelação é 

importante. 

As temperaturas preferenciais para a  

armazenagem situam-se entre +15°C e +25°C, 

sendo óptima a +20°C.

Exposições breves (alguns dias) a temperaturas 

entre  +5°C e +35°C possíveis.

No caso de condições de armazenagem não 

ideais, recomenda-se a utilização de uma máquina 

agitadora com sistema de aquecimento.

No transporte durante o inverno, deve utilizar-se 

caixas de isolamento térmico.



Ferramentas de cor

Ferramentas digitais:

 ColorDialog spectro

 Effect Index (granulometria)*

 CRplus(versãoHi-TEC)

 Busca de Cor na Web optimizada

 Color Index Variant


