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Spies Hecker – egyszerűen közelebb.



Új címke dizájn  
egyértelmű, letisztult, áttekinthető. 

Mind egy terméknek, mind pedig annak címkéjének meg kell felelnie a legmagasabb követelményeknek. A címke lehetővé teszi a 
termék könnyű beazonosítását, mindamellett, hogy az összes szükséges információt tartalmazza.  Fontos, hogy minden 
információnak jól láthatónak kell lennie.  A termékek azonosítószáma még inkább előtérbe került, így az egyes alkotóelemek, 
mint pl. hígítók, edzők véletlenszerű felcserélésének esélye jelentősen csökkent.  A termékek a jövőben így könnyen rendszerhez 
rendelhetők lesznek.  Az új címke dizájn apró, de annál fontosabb fejlesztéseket hozott. Hamar meg fogja szokni az új elrendezést 
és értékelni fogja előnyeit.

Termékcsoport-színek
Négy különböző szín jelölheti az adott 
termékcsoport színét, ez pedig a 
termékrendszer színét jelölő vastag, 
színes csík felett található. Ezzel a 
megoldással elkerülhető az edzők és 
hígítók felcserélése, így a nem 
megfelelő termék alkalmazásának 
veszélye is jelentősen csökken.

Alapozók/Füllerek
Az alapozók és füllerek címkéinek elején 
egy jól látható pont található, mely a 
dobozban lévő anyag színére utal.

Könnyű kezelhetőség
Az oldalsávban található szimbólumok 
segítenek a termékek biztonságos és 
szakszerű alkalmazásában.

Alkalmazási terület
A narancssárga színnel ellátott 
Permafleet termékeken külön fel van 
tüntetve, hogy azok 
haszongépjárművekre, avagy ipari 
alkalmazásra készültek. 

Termék számok és megnevezések
A termék számok nagyobbak lettek a 
könnyebb beazonosítás érdekében. 
Kínosan ügyeltünk arra, hogy ezek a 
feliratok minden körülmények között 
olvashatók legyenek. A termékek nevei 
még könnyebben olvashatók német és 
angol nyelven. A francia és spanyol 
megnevezések a címke elejére kerültek.

Termékrendszer-színkódok
Ahogyan eddig is, egy vastag, színes csík 
utal a termék rendszerére. Könnyedén 
megállapítható, hogy mely termékek 
tartoznak össze, a nem megfelelő termék 
alkalmazásának esélye pedig jelentősen 
csökken.
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QR kód
Egy egyszerű QR-kód olvasóval / applikációval 
bővebb tájékoztatást kaphat weboldalunkon.
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Rendszer logók
Minden termék dobozán megtalálható a 
rendszerét jelző logó. Ez jelzi, hogy mely 
termékek alkotnak egy rendszert, így 
biztosítható az optimális, rendszerben 
történő felhasználásuk.
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Speed-TEC 
Vizesbázisú  
HS-Magas szárazanyag tartalmú
MS-Közepes szárazanyag tartalmú
Haszonjármű/ Ipari

Alapozók/Füllerek 
Edzők
Hígítók, Additívek
Kötőanyagok-Binderek
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Spies Hecker – simply closer.

Standard systems VOC Standard systems non-VOC




