
Um ícone conquistou um novo e moderno look graças à Spies Hecker
Trata-se de um veículo que detém um estatuto de culto, de estilo e de charme.
Durante mais de 65 anos, a VW caravan T-range representou uma particular forma
de vida. Quer se tratasse de um sonho hippie, uma tenda para os surfistas, um
esteio para os valores tradicionais de família ou um transporte robusto para os
comerciantes, a VW caravan conquistou fãs provenientes de todas as esferas
sociais. A Spies Hecker acaba de restaurar uma T2, pintada em vermelho brilhante
e branco, que desempenhará a função de embaixadora da marca.

O restauro do VW Bulli, construído em 1979 e importado do Texas, EUA, foi um projecto que
apresentou inúmeros desafios aos especialistas da Spies Hecker. Mas com o guia de pintura
para Carros Clássicos da Spies Hecker sempre à disposição, tiveram acesso à informação
para o sistema de pintura adequado.

“O primeiro passo no processo de restauração consistiu na lixagem da pintura antiga e da
ferrugem até o metal nu. Procedemos igualmente à decapagem abrasiva em peças da
carroçaria que são particularmente complicadas no T2, tais como o tejadilho e as aberturas
de ventilação. Era fundamental efectuar o pré-tratamento do substrato de forma cuidadosa e
assegurar que estava livre de qualquer resíduo. Isto ajudou a garantir que o substrato
poderia fornecer a base para uma óptima protecção contra a corrosão e ajudar-nos a obter
um acabamento duradouro, fiel ao original, no design histórico da Spies Hecker,” afirma
David Kukies, do serviço técnico da Spies Hecker, na Alemanha.  

“Antes de procedermos à colocação do betume, aplicamos o Priomat Wash Primer 4075 em
toda a carroçaria e realizamos o enchimento em todas as superfícies com o aparelho
Permasolid Aparelho HS Performance 5320 em duas fazes de pulverização,” explica Kukies.

Uma carroçaria com um formato impressionante

O Bulli destaca-se, em grande medida, devido às suas linhas características, especialmente
o seu formato arredondado. A fim de reconstruir esta característica com precisão, e após a
aplicação do Raderal Betume IR Premium 2035 e da lixagem a seco, utilizamos o
Raderal  Betume Poliester Pistolável 3508 sob pequenas irregularidades.

“Os nossos pintores estavam empolgados em obter resultados extraordinários pelo que
estavam atentos aos mais ínfimos detalhes. Após nova lixagem a seco, aplicaram de novo o
Permasolid Aparelho HS Performance 5320. De forma a obter o melhor isolamento possível,
as áreas com betume devem ser revestidas com três demãos, o que torna possível atingir
uma espessura seca aplicada, após a lixagem, de pelo menos 80µm,“ afirma Kukies.

Sistemas de pintura de alta qualidade e profissionalismo dos artesãos

Posteriormente, a equipa da Spies Hecker aplicou o Permahyd Base Bicamada Hi-TEC 480,
seguida pelo Permasolid Verniz HS 8055. Como alternativa para os carros vintage, pode ser
aplicada uma única camada de Permasolid Esmalte HS 275 ou o Permahyd Base Bicamada
280/285 em duas demãos, combinado com o Permasolid Verniz HS. Com o objectivo de
proporcionar ao Bulli um acabamento de superfície óptimo e um brilho excelente, foi aplicada
uma segunda camada de Permasolid Verniz HS após a primeira camada de verniz, já
totalmente dura e lixada.

Um verdadeiro ícone

Na reconstrução desta autocaravana T2, a atenção ao pormenor, o trabalho artesanal e os
sistemas de produto específicos atingiram um resultado sustentável. “Trabalhámos
arduamente para obter este resultado extraordinário,” afirma Kukies. O logotipo da Spies
Hecker é apresentado no Bulli num estilo típico da década de 1970. A autocaravana VW T2
será utilizada como embaixadora da marca nas instalações e em exposições na Alemanha e
em países vizinhos.

Joachim Hinz, Brand Manager da Spies Hecker na Europa, Médio Oriente e África, comenta:
“Este exemplo da nossa destreza artesã vai, sem dúvida, transmitir aos nossos clientes a
paixão e os produtos da Spies Hecker.”

 

Sobre a Spies Hecker

A Spies Hecker, uma das maiores marcas globais de repintura automóvel da Axalta Coating
Systems, desenvolve soluções de sistemas de pintura optimizados e práticos que tornam o
trabalho na oficina mais simples e eficiente. Com uma história de sucesso de mais de 130
anos, os sistemas de produtos de alta qualidade da Spies Hecker, os serviços adaptados e a
formação especializada demonstram a sua parceria para com a indústria da repintura. Com
sede em Colônia, Alemanha, é uma das principais marcas globais de repintura automóvel, e
encontra-se presente em mais de 76 países do mundo. 

Spies Hecker – mais perto de si!
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