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DEBEER BODY FILLERS EN SPOT PRIMERS



1-902 Polyester Spray Filler
Deze hoogwaardige tweecomponenten 
polyester spuitfiller kan 
worden aangebracht met een 
bovenbekerspuitpistool. Geschikt 
voor allerhande carrosseriewerken 
is het de perfecte optie voor grote 
reparatieoppervlakken. De uitstekende 

hechtingseigenschappen betekenen dat het makkelijk 
aan te brengen en makkelijk te schuren is terwijl het 
snel droogt.

1-903 Aluminium Body Filler
Een tweecomponenten polyester 
filler die aluminiumdeeltjes 
bevat en ideaal is voor het 
vullen van deuken en gaten. De 
samenstelling betekent dat de 

filler niet krimpt of scheurt en dat het rechtstreeks op 
staal kan worden aangebracht met de mogelijkheid om 
te monteren en boren.

Nu kunt u het echte verschil van DeBeer ervaren met 
onze complete autoschadehersteloplossing. Met 
een lang erfgoed in de autoschadeherstelindustrie 
is DeBeer trots op het bieden van een uitgebreid 
productaanbod dat u in staat stelt alles in uw 
assortiment te hebben om het best mogelijke  
resultaat te behalen, telkens weer.

Ons productassortiment bevat een reeks Body Fillers en 
Spot Primers die ervoor zorgen dat u een optimale basis 
kunt creëren voor onze hoogwaardige base- en topcoats.

Raadpleeg de onderstaande productinformatie om 
meer te weten te komen over onze nieuwste producten.

DEBEER BODY FILLERS 
EN SPOT PRIMERS

1-904 High Build Body Filler Grey
De grijze High Build Body Filler 
is een ideale optie voor het 
vullen van ongelijke gebieden en 
deuken op talrijke oppervlakken, 
waaronder staal, gegalvaniseerd 

staal, aluminium en polyester materialen. De 
tweecomponenten thixotroop filler is gebruiksvriendelijk 
en biedt uitstekende schuureigenschappen.

1-905 High Build Body Filler White
De witte High Build Body Filler kan 
gemakkelijk worden aangebracht in 
dikke lagen op grote oppervlakten 
zonder het risico op krimpen of 
haarlijnscheuren. Een thixotroop 

mesplamuur die in korte tijd droogt, deze filler is een 
optimale keuze voor schadeherstelbedrijven die op zoek zijn 
naar een snelle maar nauwkeurige filler.

1-906 Fibreglass Body Filler
Een tweecomponenten body filler 
gebaseerd op polyester die een 
thixotropische structuur heeft met 
glasvezels van 3 tot 6 mm. De 
verbeterde samenstelling zorgt 

ervoor dat het niet krimpt of scheurtjes vertoont, zelfs in zeer 
dikke lagen. De body filler is ontworpen voor het repareren 
van gecorrodeerde gebieden, het vullen van deuken en gaten, 
en kan rechtstreeks op staal worden aangebracht.

1-909 Universal Body Filler Light
De Universal Body Filler Light is 
een innovatieve polyester body 
filler die is ontworpen om te vullen 
en af te werken. De universeel 
toepasbare filler werkt op staal, 

gegalvaniseerd staal, aluminium en met glasvezel 
versterkte kunststoffen. Het is makkelijk te verspreiden en 
kan worden gebruikt als body filler voor afwerking.



MEER INFORMATIE?
Als u nog vragen hebt, neem dan contact op met uw plaatselijke DeBeer-vertegenwoordiger.

Bestellen
De DeBeer Body Fillers en Spot Primers zijn nu beschikbaar. U vindt onderstaand een overzicht van 
de informatie die u nodig heeft voor het bestellen van deze producten.

1-16503 Spot Primer (White)
1-16505 Spot Primer (Light Grey)
1-16507 Spot Primer (Mid Grey)
De Spot Primers zijn ontworpen voor herstel van kleinere schades en kunnen 
worden gebruikt om geschuurde delen te bedekken voor een consistente basis. 
De aerosolcanister zorgt voor snelle en eenvoudige applicatie. Sneldrogende 
eigenschappen zorgen voor snellere hersteltijden en kunnen worden gebruikt voor 
reparaties op basis van zowel oplosmiddel als water. 

Verkrijgbaar in drie tinten voor nog betere mogelijkheden om kleuren te matchen voor 
zowel de onderlaag als de autokleur.

ProductcodeProductcode ProductnaamProductnaam ArtikelnummerArtikelnummer InhoudInhoud Per doosPer doos

1-909 Universal Body Filler Light  1-909/1 1 L 6

1-906 Fibreglass Body Filler 1-906/1,5 1,5 L 6

1-905 High Build Body Filler White 1-905/1,8 1,8 kg 6

1-904 High Build Body Filler Grey 1-904/2 2 kg 6

1-903 Aluminium Body Filler 1-903/1,9 1,9 kg 6

1-902 Polyester Spray Filler 1-902/1 1 L 6

1-16503 Spot Primer White 1-16503/.4 400 mL 6

1-16505 Spot Primer Light Grey 1-16505/.4 400 mL 6

1-16507 Spot Primer Mid Grey  1-16507/.4 400 mL 6



DeBeer
Een Valspar Automotive-merk

DeBeer is het merk voor premium afwerkingen van 
Valspar Automotive. Valspar Automotive is een 

dochteronderneming van Sherwin-Williams, een van de 
grootste coatingsfabrikanten ter wereld.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie over DeBeer en Valspar Automotive, 

bezoek: www.de-beer.com en www.valsparauto.com 

Ervaar vandaag nog het DeBeer-verschil.
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