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MAAK KENNIS MET HET  
DEBEER VERSCHIL

DEBEER REFINISH IS AL MEER 
DAN 110 JAAR KOPLOPER IN DE 
SCHADEHERSTELINDUSTRIE
 
Wij weten dat uitzonderlijke resultaten op de zeer kleine details 
neerkomen. Wij nemen de tijd om uw zakelijke behoeften te 
begrijpen en oplossingen op maat te leveren voor wat u nodig 
heeft. Uw succes staat centraal in wat we doen en wij bieden 
u uitgebreide diensten, ondersteuning en toonaangevende 
technologie om uw bedrijf vooruit te brengen.

EXACTE KLEUR
We begrijpen hoe belangrijk het is om meteen de juiste kleurmatch te 
verkrijgen. DeBeer heeft een van de meest geavanceerde kleurtechnologieën 
ontwikkeld om ervoor te zorgen dat u snel en accuraat een perfecte 
afstemming kunt maken.

MEER DAN 110 JAAR HISTORIE
Sinds onze oprichting in 1910 zijn onze kernwaarden van kwaliteit, efficiëntie 
en samenwerking de kern van ons bedrijf gebleven. Een bewijs hiervan zijn 
onze langdurige partners waarvoor we innovatieve oplossingen blijven 
ontwikkelen die voldoen aan hun zakelijke vereisten. Vandaag de dag vertrouwen 
specialisten, distributeurs en partners in meer dan 120 landen op DeBeer bij 
hun refinish-activiteiten.

COMPACT SYSTEEM
De BeroThane HS420 Serie 3000 heeft minder toners dan vergelijkbare 
mengsystemen, waardoor minder voorraad noodzakelijk is. Met een 
houdbaarheid van twee jaar wordt de hoeveelheid afval aanzienlijk verminderd 
terwijl de winstgevendheidsmogelijkheden toenemen.

WERELDWIJD VERKRIJGBAAR
DeBeer zet zich in om trouwe klanten over de hele wereld kwaliteitsproducten 
te leveren die voldoen aan nationale en internationale wetgeving. De BeroThane 
HS420 Serie 3000 is een premium laksysteem dat voldoet aan de Europese 
VOC normen dat uitstekende betrouwbaarheid, kleurmatching en prestaties 
combineert voor schadeherstelbedrijven.

De BeroThane HS420 Serie 3000 is een 2K polyurethaan topcoatsysteem dat u kleur 
op een erg efficiënte manier laat ervaren. Met sterke en robuuste effen kleuren voor 
een buitengewone kleurmatch voor zowel personenauto’s als lichte bedrijfswagens 
(taxi’s, bestelwagens, enzovoort) voor alle OEM’s. Met een compact tonerassortiment dat 
is geoptimaliseerd voor een voortreffelijke dekking en robuuste en duurzame resultaten 
waarop u kunt vertrouwen.



REINIGINGSMIDDELEN 
Een schoon oppervlak is uiterst belangrijk voor 
het bereiken van hoogwaardige resultaten. Ons 
assortiment reinigingsmiddelen zorgt ervoor dat 
uw oppervlak voorbereid en klaar is voor onze 
hoogwaardige producten. 
 
ADDITIEVEN 
Om karakter toe te voegen aan bepaalde coatings zijn 
de additieven van DeBeer Refinish de perfecte optie. 
Onze additieven geven u flexibiliteit om de perfecte 
kleurmatch te realiseren voor alle effen kleuren. 
 
PRIMERS EN SURFACERS 
DeBeer levert een compleet assortiment veelzijdige 
primers en surfacers die kunnen worden gebruikt 
voor alle DeBeer basecoat- en topcoat-systemen. 
De reeks is ontwikkeld voor hoogwaardige 
prestaties en eenvoudig gebruik en biedt alles wat 
u nodig hebt om de klus optimaal voor te bereiden.

VERHARDERS EN VERDUNNERS 
Afhankelijk van hoe uw bedrijf werkt, kan ons 
assortiment van verharders en verdunners u helpen 
een hoogwaardig resultaat te realiseren. Ongeacht 
de omvang van de klus, de omstandigheden of de 
omgeving, er is een verdunner die perfect is voor 
uw klus. 
 
BODY FILLERS 
Met de body fillers van DeBeer beschikt u over 
een complete oplossing voor schadeherstel. 
De body fillers kunnen worden gebruikt in 
elke situatie en bieden een uitstekende basis 
voor een professioneel resultaat. Ze zijn zowel 
gebruiksvriendelijk als voordelig en daardoor de 
ideale basis voor elke reparatieklus.

SPECIAAL GEMAAKT VOOR  
EFFICIËNTE, EXACTE KLEUR

DeBeer biedt u een eenvoudige en slimme oplossing voor schadeherstel: het BeroThane HS420 Serie  
3000 2K topcoat-systeem. Dit eenvoudig te gebruiken en te verwerken systeem kan worden gebruikt voor 
autoschadeherstel, fleet, chassis- en carrosseriewerk. Naast een makkelijke applicatie en een goede dekking 
heeft het product een uitstekende bestendigheid tegen chemicaliën, een hoge glans en een uitstekende 
duurzaamheid. De volledig compatibele componenten van dit veelzijdige systeem geven premium resultaten 
met een geweldige kleurmatching. De robuuste prestaties zijn geschikt voor een breed scala aan omstandigheden.

De BeroThane HS420 Serie 3000 is specifiek ontwikkeld voor lichte bedrijfsvoertuigen en personenauto’s. 
Het hoogwaardige 2K HS polyurethaanmengsysteem heeft een extreem goede dekking voor robuuste 
kwaliteitsresultaten en een voortreffelijke chemische bestendigheid in combinatie met uitstekende duurzaamheid.

BEROTHANE HS420 SERIE 3000

NAUWKEURIGHEID NASTREVEN
 
De vooruitgang in kleurtechnologie betekent dat 
de noodzaak om kleuren nauwkeurig te matchen 
van vitaal belang is. De 5-hoeks spectrofotometer 
biedt de mogelijkheid om snel de exacte 
formulering te bepalen die nodig is voor elke 
afwerking, zelfs voor complexe kleuren, waardoor 
de kleurnauwkeurigheid aanzienlijk verbetert.

We voorzien u ook van de nieuwste beschermende 
kleding en middelen om te garanderen dat uw 
werknemers beschermd en veilig zijn bij het 
gebruik van onze producten.

Meer informatie over ons portfolio vindt u onder 
Kleurgereedschappen en apparatuur of bezoek 
www.de-beer.com.

SOLIDS
MM 3000 White 3.5 L
MM 3002 Oxide Yellow 1 L
MM 3006 Green 1 L
MM 3009 Mix Black 1 L
MM 3011 Deep Black 3.5 L
MM 3019 Maroon 1 L
MM 3021 Oxide Red 1 L
MM 3025 Yellow 1 L
MM 3034 Blue 3.5 L
MM 3036 Orange 1 L
MM 3037 Red 3.5 L
MM 3040 Yellow Orange 1 L
MM 3042 Yellow 1 L
MM 3043 Transparent Yellow Green 1 L
MM 3044 Purple Red 1 L
MM 3046 Blue Green 1 L

VERHARDERS, VERDUNNERS EN ADDITIEVEN
8-465 BeroThane 3000 Series Hardener 2.5 L
8-841 BeroThane 3000 Series Thinner Fast 5 L
8-851 BeroThane 3000 Series Thinner Medium 5 L
8-861 BeroThane 3000 Series Thinner Slow 5 L
30-49 HS Matting Agent 1 L
30-69 HS Taping Additive 1 L
47-39 2K Elastic 1 L
1-060 2K Structure Coat Fine 1 L
1-065 2K Structure Coat Coarse 1 L
30-09 HS420 DB Coating Additive 5 L



SYSTEEMVERWERKING

KENMERKEN EN VOORDELEN

Om meteen de eerste keer eersteklas resultaten te realiseren adviseren we u de
onderstaande methode te gebruiken bij het verwerken van BeroThane HS420 Serie 3000.

Meng de topcoat om te beginnen in een verhouding van 2:1 met onze speciale verharder 
en voeg 20% verdunner toe.

UW PARTNER IN 
PRESTATIES
 
Sinds 1910 kennen wij het belang van nauwe partnerschappen 
voor het bereiken van een uitzonderlijke kwaliteit bij het 
overspuiten van voertuigen. Wij zijn bijzonder geïnteresseerd 
in de behoeften van onze individuele klanten en grote 
accounts krijgen een eigen accountmanager. Ons niet-aflatende 
commitment betekent dat we u zullen helpen om uw impact 
op het milieu te minimaliseren, om efficiënter te werken, 
de veiligheid op de werkplek te verbeteren, te voldoen aan 
wettelijke verplichtingen en kostbaar afval te verminderen. 
Onze historie heeft ons een reputatie van innovatie en 
expertise van wereldklasse opgeleverd waar onze trouwe 
klanten elke dag opnieuw op vertrouwen.

GEDREVEN OM ANDERS TE ZIJN? 
Ga vandaag nog samenwerken met DeBeer Refinish.

3
Breng een volledige laag 

dekkend aan (2,0 bar)
Breng een medium natte laag 

aan (2,0 bar)

1 2
Laat die uitdampen

Voor de meest actuele informatie ga naar tds.de-beer.com.

KENMERKEN VOORDELEN 

Eenvoudig aan te brengen  Gebruiksgemak met goede verticale stabiliteit en 
gebruiksvriendelijke mengverhouding van 2 : 1 + 20%

Uitstekende droogeigenschappen Drogend voor meerdere soorten reparaties

Premium uitstraling Hoogglansresultaat

Kleurnauwkeurigheid Nauwkeurige kleuren en uitgebreide bibliotheek voor 
personenauto’s en lichte bedrijfswagens

ICRIS Geïntegreerd in ons kleurzoeksysteem voor snel 
opzoeken en mengen

Spectrofotometer Snel formuleringen opzoeken en optie om effen kleuren 
te creëren



DeBeer Refinish is een merk van Valspar Automotive.
Valspar Automotive is een van de toonaangevende

fabrikanten van coatings in de wereld. 

MEER INFORMATIE
Meer informatie over DeBeer of

Valspar Automotive kunt u vinden op
www.de-beer.com en www.valsparauto.com.
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