
Velocidade Extra,  
Resultados Extra:

5 Minutos é 
quanto basta.

Tecnologia e paixão



O Verniz UHS Extra 0390 atende 
as expectativas dos clientes mais 
exigentes em termos de excelência 
no desempenho e aparência. 
A escolha é Extra Clear!

As características chave do produto são: 
Facilidade na aplicação: 
Baixa viscosidade e excelente fluidez.  

Facilidade no processo: 
A longa vida útil do produto torna-o ideal para trabalhos de todas as dimensões. 

Facilidade na utilização:  
Secagem rápida em todas as condições, fácil de polir e elevada pureza na cor.  

O Verniz UHS Extra 0390 seca em apenas 
5 minutos a 60˚C.  Pode ser utilizado 
em processos de baixas temperaturas, 
com um período de secagem de  apenas 
20 minutos a 40ºC. Adequado para 
reparações  de qualquer dimensão, 
bastando apenas um endurecedor 
e um diluente específico e fornece 
sempre uma aparência 
perfeita e brilhante.

Com o seu novo verniz de acção rápida, a  MAXMEYER® alcança o mais 
elevado grau de satisfação do cliente.

Os longos períodos de reparação, os elevados custos energéticos e os 
requisitos cada vez mais exigentes dos clientes são alguns dos desafios 
que as oficinas enfrentam no seu dia-a-dia. A MaxMeyer reagiu ao 
mercado através do desenvolvimento do Verniz UHS Extra 0390, um 
produto de excelência que é mais rápido e mais fácil de utilizar do que 
qualquer outro verniz.

A sua mais recente tecnologia permite aumentar a produtividade das 
oficinas, aliviar as áreas de congestionamento, melhorar o rendimento da 
cabina de pintura e poupar energia, sem comprometer o desempenho.

Graças à sua longa vida útil e absorção do excesso de pulverização, o 0390 
pode ser usado em qualquer tipo de reparação, seja qual for a sua dimensão.  
Desde retoques a pinturas gerais, os pintores podem confiar no Verniz UHS 
Extra para fornecer sempre o mesmo acabamento extraordinário. 

Através do Verniz UHS Extra os pintores podem obter um brilho espelhado 
excepcional e uma profundidade ímpar. Devido à sua fluidez perfeita e à 
dureza do acabamento, este produto único é também extremamente fácil de 
aplicar e de polir.

Já não se trata apenas 
de ser o Mais Rápido, 
mas também de 
ser o Melhor!

The MaxMeyer e o logo são marcas registadas de PPG Industries Europe, SARL. © 2016 PPG Industries, Inc. todos os direitos reservados.

Tecnologia e paixão


