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1-350 DEBEER ULTRA VELOCITY PRIMER



DeBeer Refinish zet zich in om ervoor 
te zorgen dat u premium reparaties 
op een snelle manier kunt uitvoeren. 
Recente vooruitgang bij UV-uitharding 
technologie heeft ons de mogelijkheid 
geboden om een primer te creëren 
die de manier waarop u werkt 
revolutionair verandert.

GEDREVEN DOOR PRESTATIES
VOOR PREMIUM PRECISIE

Itemnr. 1-350

Artikelnr. 1-350/.4

Inhoud 400 mL

Per doos  6

 DeBeer 
Ultra Velocity

 Primer

Bestellen
DeBeer Refinish Ultra Velocity Primer is vanaf nu
beschikbaar. U vindt onderstaand de informatie
die u nodig heeft voor het bestellen van dit product.

Gedreven door prestaties betekent dat we toegewijd 
zijn om precisieoplossingen te leveren. Onze Ultra 
Velocity Primer is ontwikkeld om de productiviteit 
te verhogen en reparatiecyclustijden te versnellen. 
Het product kan rechtstreeks worden aangebracht 
op alle algemene automotive ondergronden en hardt 
in slechts twee minuten uit bij gebruik van bepaalde 
UV-lampen*.

Tijdbesparend
Alles aan onze Ultra Velocity Primer is ontworpen 
voor een eenvoudiger, maar sneller proces. 
Met UV versnelde uithardingstijden en handige 
spuitbus voor snellere toepassing is de primer het 
perfecte product om productiviteit te verhogen 
en de efficiëntie van het schadeherstelbedrijf te 
verbeteren.

Wat is UV-uitharding?
Ultraviolet (UV) licht is een van de nieuwste uithardingstechnologieën in de industrie, maar hoe werkt 
het? De primer is samengesteld om uit te harden bij blootstelling aan ultraviolet licht. Het proces versnelt 
de droogtijden terwijl de noodzaak voor energie-intensief geforceerd drogen of infrarood (IR) apparatuur 
wordt weggenomen. Onze Ultra Velocity Primer kan worden uitgehard met de nieuwste UV-A laag energie 
lichttechnologie, waardoor het een toegankelijke en handige optie voor schadeherstelbedrijven is.



Premium snel uithardende primer ontwikkeld 
voor professionele en nauwkeurige afwerking. 
Neem contact op met uw lokale DeBeer-
vertegenwoordiger voor meer informatie. 

Zorg dat het te repareren gedeelte is 
geprepareerd op basis van de TDS.

Schud de spuitbus voor gebruik ten 
minste 2 minuten.

Spuit 1-2 lagen op een afstand van 
25-30 cm.

Wacht 2 minuten tussen de lagen 
en 3-5 minuten voor aanvang 
UV-uitharding.

UV-uitharding gedurende 2-5 
minuten, afhankelijk van de opbouw 
van de laag en UV-lampsoort –
raadpleeg de TDS voor de 
specifi caties van de UV-lamp.

Veeg het te repareren gebied schoon 
met oplosmiddeldoekjes om alle 
resten te verwijderen.

Schuur en reinig het te repareren gebied. 

Breng de gewenste DeBeer topcoat 
aan en werk af zoals u normaal zou 
doen.
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ULTRA VELOCITY PRIMER 
TOEPASSINGSPROCES:

Een opvallende nieuwe benadering
•   Snel uithardende technologie: het gebruik van 

UV maakt het mogelijk om uit te harden in
slechts twee minuten bij gebruik met bepaalde 
UV-lampen*, waardoor uw procestijden sterk 
verkort worden.

•   Toepassing op meerdere ondergronden: de 
primer kan rechtstreeks worden aangebracht op 
goed voorbereide e-coat, staal, gegalvaniseerd 
staal, aluminium en meest voorkomende 
automotive kunststoffen, waardoor u een 
veelzijdige en snelle primer krijgt.

•   Handige verpakking: de spuitbus is snel en 
gemakkelijk te gebruiken, bespaart tijd bij het instellen 
en reinigen van het pistool. Mengen is niet nodig. 
Verspilling van te veel product mengen en weggooien 
van ongebruikt product wordt ook geëlimineerd.

•   Uitzonderlijke eigenschappen: het biedt een gladde 
afwerking van hoge kwaliteit met uitstekende 
vulling en schurende eigenschappen.

•   Snelheid en gemak: applicatie is snel en 
eenvoudig waardoor de productiviteit van de 
werkplaats toeneemt. 

•   Zeer compatibel: compatibel met alle DeBeer 
Refinish topcoats, waaronder de BeroBase Serie 
500 en WaterBase Serie 900+.

*   Raadpleeg de TDS voor specificaties van UV-lamp.



DeBeer
Een Valspar Automotive-merk

DeBeer is Valspar Automotive’s premiummerk voor 
autoreparatielakken. 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 nu het DeBeer-verschil.


