
A gradvis endring i
ytelsen for å
overgå dine
forventninger.

Envirobase Ugrade er det nye lav-VOC-

vannfortynnbare basefargesystemet fra

PPG. Det er raskt, brukervennlig og gir

en perfekt fargematch hver gang. 

Envirobase Ugrade er en betydelig

forbedring av en allerede gjennomprøvd

og veletablert teknologi på markedet -

det er lav-VOC-systemet for deg.

• Maksimering av produktiviteten

• Markedsledende farge

• Oppfyller lovgivningen

Make it happen. With PPG

The Envirobase 
Upgrade System
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Overstiger behovene til 
moderne verksteder.

PPG Scandinavia

Midtager 29

DK-2605 Brøndby

Danmark

Tel: +45 4343 6566

Fax: +45 4343 8188 
E-mail ppgscan@ppg.com

Web: www.ppgrefinish.com

Fordeler med Envirobase Upgrade:

• Basert på Envirobases kjente styrke

• Raskere prosesstider gir bedre 

produktivitet for verkstedet

• Fremragende dekkevne gir lavere 

materialforbruk

• Topp moderne Envirobase Upgrade 

variantfargevifte som stemmer helt 

overens med lakksystemet

• Alle nye fargematcher gir 

bransjeledende fargeytelse

• Flere fargemuligheter for å 

imøtekomme fremtidens 

fargetrender

• Fremragende aluminiumskontroll 

sikrer en perfekt finish

Envirobase Upgrade bygger på arven

etter Envirobase og leverer en

betydelig forbedret ytelse.

Maksimer verkstedets produktivitet

Envirobase Upgrade omfatter en ny serie

aluminiumsfarger og effektive tonefarger

med høy dekkevne som er enkle å

påføre, slik at verkstedene kan

maksimere produktiviteten.

The Envirobase 
Upgrade System

Markedets ledende vannfortynnbare

farge 

Envirobase Upgrade tonefarger bruker

topp moderne pigmenter som stemmer

helt overens med nåværende og

fremtidige fargetrender hos original-

utstyrsprodusentene, slik at verkstedene

kan sikre en hittil uovertruffen

fargenøyaktighet. 

Systemet støttes av den nye Envirobase

Upgrade-variantfargeviften, som er laget

med Envirobase Upgrade-lakk, og gir

markedets ledende fargeytelse og

gjenspeiler PPGs posisjon som en av

verdens ledende innen billakk.

Den komplette lav-VOC-løsningen  

Envirobase Upgrade-systemet er

spesielt utformet for å fungere

problemfritt sammen med andre lav-

VOC-serier fra PPG, som Deltron

Progress UHS DG, motorromsystemet

og PPGs serie av klarlakker og primere.

Når hvert PPG-sortiment brukes for seg,

er det eksepsjonelt, og når de brukes

sammen som en del av verkstedets lav-

VOC-strategi, er det en uslåelig

kombinasjon.

Envirobase is a trademark of PPG Industries.
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