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DuPont™ PercoTop®

Lakování užitkových  
vozidel. Dokonale  

provedeno.



 

Trvejte na flexibilitě a preciznosti  
lakování užitkových vozidel.

DuPont CoatingSolution je uznávaný a spolehlivý partner v oblasti  
lakování užitkových vozidel. Moderní a hospodárné produkty jsou  
výsledkem mnohaletých zkušeností a vývoje vysoce produktivního  
lakovacího systému. DuPont CoatingSolution Vám nabízí vysoce účinný 
lakovací systém, vyznačující se především efektivností, pružností a  
hospodárností.

Více flexibility do lakování 
užitkových vozidel.
Prostřednictvím systému  
PercoTop® odhaluje společnost  
DuPont CoatingSolution nová 
měřítka a hranice pružnosti a 
hospodárnosti lakování.

Pouze s pomocí 23 míchacích past,  
5 pojiv a doplňkových aditiv máte  
k dispozici více jak 15 000 odstínů, 
takřka ke všem kvalitám a typům  
lakovacích materiálů v oblasti 
užitkových vozidel.

Vhodný výběr a kombinace 
prvotřídních výrobních surovin 
zajišťuje vynikající přilnavost, výbornou 
antikorozní ochranu a optimalní 
konečnou úpravu povrchu. Bezbarvé 
laky pak vyplňují rozsah použitelnosti 
lakovacího systému PercoTop®.

Konkrétní barevné odstíny lze rychle, 
pružně a v požadované kvalitě připravit 
i v malém množství, v míchacím 
zařízení PercoTop®. Větší  
objemy obdržíte namíchané dle 
Vašeho požadavku jako Ready-Mix.

Stavebnicový charakter systému  
PercoTop® Vám při nízkých investicích 
a minimálních skladových nákladech 
umožní konstantní kvalitu, pestrost  
a rozmanitost v možnostech využití.

Pouze s 23 míchacími pastami dosáhnete  
přes 15 000 barevných odstínů.

Pracovat 
jednoduše  
a hospodárně.
Vysoká flexibilita systému  
PercoTop® se projevuje v širokém 
spektru možného použití. 

Téměř na každý povrch je bez  
problému možné nanést produkty  
systému PercoTop®. Ať se jedná  
o různé kovy, plasty nebo dřevo,  
systém PercoTop® zná na každý  
problém odpovídající řešení.

Jemně odstupněné škály lesku jsou  
realizovatelné pomocí speciálních  
aditiv. Od MS materiálů po VOC 
splňující produkty, vše máte s pomocí 
systému PercoTop® pevně v rukou.

PercoTop® je uživatelsky velice 
přívětivý moderní lakovací systém. 
Vzájemně perfektně sladěné  
komponenty systému  
minimalizují možné chyby, přitom  
však stavebnicově založený  
charakter systém nenutí k vázaní 
finančních prostředků do zásob. 

Flexibilitu systému naleznete  
i v samotné aplikaci. PercoTop® 
umožňuje aplikační metody v 
průmyslovém lakování běžně 
používané, jako vysokotlak, HVLP,  
Airless, Airmix. V případě potřeby 
lze nabídnout aplikaci štetcem nebo 
válečkem.

Další trumfy vynáší systém PercoTop® 

v případě schnutí. Ať při schnutí na  
vzduchu nebo ve vypalovací peci,  
výsledkem je vždy perfektní povrch.

PercoTop® - základní údaje

• sladěný program pro míchací  
 zařízení a Ready-Mixy (vrchní laky)
• vysoká úspornost systému díky  
 stavebnicovému charakteru
• přes 15 000 odstínů při pouhých  
 23 míchacích pastách v jedné  
 míchačce
• VOC hodnoty moderní HS vysoko  
 sušinové technologie
• možnosti různých stupňů lesku  
 a povrchových struktur
• flexibilní aplikace a schnutí
• koloristická a technicko-aplikační  
 podpora
• obsáhlé treninkové programy



DuPont Performance Coatings GmbH
Horbeller Strasse 15
50858 Köln (Germany)
Tel:  +49 (0) 22 34 60 19 22 70
Fax:+49 (0) 22 34 60 19 11 10

contact-cs@deu.dupont.com

Belgium
DuPont de Nemours (Belgium) BVBA
Antoon Spinoystraat 6
2800 Mechelen
Tel: +32 (0) 15 44 10 11
coatingsolutions@bel.dupont.com

United Kingdom
DuPont CoatingSolutions (UK)
Whessoe Road, Darlington
County Durham, DL3 0XH
Tel: +44 (0) 13 25 35 53 71

Czech Republic
DuPont CZ s.r.o. 
Pekarská 14/628 
155 00 Praha 5
Tel: +420 2 57 41 41 11
www.dupont.cz

Sweden 
DuPont Performance Coatings  
Scandinavia AB
Box 84. Transkärrsgatan 15
42502 Hisings Kärra
Tel: +46 (0) 31 57 68 00

Spain 
DuPont Ibérica S.L
Avda. Diagonal 561
08029 Barcelona
Tel: +34 93 2276 100 

France
DuPont Coatings SAS
Route de Chantereine
78711 Mantes la Ville
Tel: +33 1 34 97 87 41 
Fax: +33 1 30 92 13 45 
coatingsolutions_F@fra.dupont.com 

Austria
DuPont Performance Coatings  
Austria GmbH
Mödlingerstrasse 15
2353 Guntramsdorf
Tel: +43 (0) 22 36 50 00 

Russia 
DuPont Russia LLC
ul. Krylatskaya, 17/3
121614, Moscow  
Tel: +7 49 57 97 22 00

Turkey
DuPont Türkiye  
Kimyasal Ürünler San.Tic.A.S
Büyükdere Caddesi Özsezen  
IsMerkezi A Blok
No 122 Kat 1 Essentepe  
34394 Istanbul 
Tel: +90 (0) 21 23 40 04 00 
info@dupont.com.tr
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Preciznost v barvě  
i v servisu.
Ten, kdo potřebuje dosáhnout 
přesného odstínu, velice dobře  
ví, jak důležité jsou spolehlivé  
odstínové dokumentace a míchací  
receptury. DuPont CoatingSolution  
poskytuje rozsáhlou odstínovou  
dokumentaci, koloristický software 
a servis přímo u zakazníka. Široká 
nabídka tréninkových programů Vám 
umožňuje ještě ekonomičtější práci se 
systémem PercoTop®.

Poznejte PercoTop® živě přímo u Vás. MixMobil 
společnosti DuPont CoatingSolution je vybaven 
kompletním míchacím zařízením a zázemím.

Kontaktujte svého DuPont Coating 
Solution poradce nebo aplikačního 
technika a nechte si vypracovat řešení 
šité na míru Vašim potřebám.
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