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3 Meidän väriehdotuksemme koostuu erityisistä kromaattisista 

alkuperäisvalmistajien käyttämistä efekteistä, jotka ruiskutetaan 

käyttäen erityisiä maalausprosesseja:

•Primerit ja Fillerit, jotka tarttuvat kaikkiin alalla käytettäviin 

pintoihin: hiilikuitu, ABS, Polykarbonaatti, jne.

•2- tai 3- kerros maalaukset HS BSB menetelmällä ja MACROFAN 

-sarjan sävytetyillä fillereillä.

•BRILLIANT, CHROMA FLASH ja FLUORI erikoisefektit.

•HS ja UHS MACROFAN kirkaslakat, joilla korkea suorituskyky. 

Tämän lisäksi Lechler tarjoaa värityökaluja, koulutusta ja 

teknistä konsultointia mahdollistaen, että voit maalata ja korjata 

moottoripyörääsi erittäin ammattimaisella tavalla ja näin voidaan 

taata erinomainen loppu tulos. 

Kumppanuussopimukset erilaisten yhdistysten, kuten THATCHAM:n 

kanssa liittyen teknisiin hyväksyntöihin, kuten myös yhteistyö 

A.S.I:n kanssa  (historiallisten moottoripöyrien rekisteri Italiassa) 

historiallisten moottoripyörien ja skoottereiden korjauksessa, tekee 

LECHLER:istä johtajan tällä sektorilla. 

TUOTTEET

Täytellinen valikoima huolella valikoituja tuotteita, järjestelmiä ja 

työprosesseja, jotka takaavat ammattilaismaalarille, että hän voi 

suorittaa korjauksia, joilla on erinomainen lopputulos. 

BSB HS JÄRJESTELMÄ

Sekoituskonejärjestelmä, joka koostuu liuotin basecoateista, joilla 

hyvä peitto, 2- ja 3- kerrosmaalausprosesseilla voit saavuttaa 

seuraavanlaisia väriefektejä: 

• SOLID

• METALLI

• HELMIÄIS/MICA

BSB HS Järjestelmän basecoatit mahdollistavat, että voit saada 

aikaan yli 3,000 väriä Eurooppalaisilta, Pohjois-Amerikkalaisilta ja 

Aasialaisilta päämerkkien valmistajilta. 

Järjestelmä on täydennetty seuraavilla erikoisefekteillä, jotka on 
suunnattu moottoripyöräsektorille:
• BSB CHROMA FLASH, jolla korkea valonheijastus ja värivaihtoteho 
• SPARKLING GLASS alumiini kromiefektillä 
• BSB SIDERAL SILVER hopea multi-valoefekti
• BRILLIANT COLORS väriratkaisut 3-kerros efekteihin valkoiselle tai 

hopealle, johon lisätty UV -lisäaine, joka parantaa auringon valon
• FLUORI PIGMENTIT, jonka kirkkaat pigmentit takaavat korkean 

näkyvyyden 3-kerros efekteissä.  

VIIMEISTELEVÄT KIRKASLAKAT

Täydellinen valikoima tuotteita, joista löydät omia tarpeitasi 
vastaavan: 
• HS MACROFAN kirkaslakat: helppo ruiskutus, nopea kuivuminen
 ja korkea tuotto, saatavilla sekä kiiltävänä, että mattaversioina. 
• HS MACROFAN kirkaslakat: erikoiskoostumuksen ansiosta ne 

takaavat korkean suorituskyvyn ja sään, sekä kemikaalien keston. 

LAITTEET JA VÄRITYÖKALUT 

BRILLIANT COLORS VÄRIVIUHKA
Väriviuhka, joka pitää sisällään 3-kerros efektit, jotka saadaan 
aikaan BRILLIANT COLORS  väripigmenteillä, joita käytetään 
erityisesti moottoripyöräsektorilla. 

MASTER MOTOR
Modulaarinen värikatalogi, 
perinteisillä värimalleilla 
solid, metalli ja mica/helmiäis 
moottoripyöräsävyille. Värikirjat 
ovat käytännöllisessä laatikossa, 
joka on osioitu.

Huom. 

Kaikki liuotinohenteiset

tuotteet eivät ole varastotavaraa. (VOC -lainsäädäntö) 

w
w

w
.le

ch
le

r.
eu

LECHLER on aina ollut spesialisti moottoripyörämaaleissa, 
ollen O.E.M toimittaja tärkeille kansainvälisille merkeille, 
kuten: APRILIA, DERBI, DUCATI, 
MBK, MOTO GUZZI, MV AGUSTA,
PEUGEOT, PIAGGIO, YAMAHA. 
Lechler on aina ollut kyvykäs välittämään erittäin korkeaa 
ammattillista teknologista osaamista ammattilais 
moottoripyörä- ja skootterimaalareille. 

MAAHANTUOJA:
Ykkösväri Oy
Vanha Vaasantie 10
33470 YLÖJÄRVI
PUH 010 666 4700
EMAIL: ykkosvari@ykkosvari.fi
www.ykkosvari.fi
LECHLER -jälleenmyyjät:
www.ykkosvari.fi/yhteystiedot.htm


