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8-867 ALLROUND SURFACER



SCHUREN

In vergelijking met vergelijkbare producten biedt de 
Allround Surfacer een uitstekende schuurbaarheid, 
bespaart het u tijd, middelen en schuurpapier, 
terwijl het een egaal, hoogwaardig eindresultaat 
oplevert. 

Voordelen voor schuren:
Hoge laagdikte
Zijdeglans resultaat
Gemakkelijk te schuren, wat tijd en middelen bespaart
Verwerkingstijd voor voldoende werktijd 
Flexibele droogmogelijkheden 
Bespaar op schuurpapier en andere 
verbruiksartikelen. 

Voordelen voor niet-schuren:
Snelle toepassing
Glad oppervlak 
Rechtstreeks op e-Coat-toepassing
Korte uitdamptijd 
Schuren is niet nodig
Toepassingsvenster van 15 minuten - 48 uur.

NIET SCHUREN

Eén laag is voldoende om een gladde, egale 
afwerking te verkrijgen met veel glans. De korte 
uitdamptijd verbetert de procescyclus doordat 
schuren overbodig wordt. 

Hoogwaardig resultaat
De 8-867 Allround Surfacer garandeert een 
superieure afwerking ter voorbereiding van alle 
DeBeer basecoats. Het produceren van een gladde, 
egale en hoogwaardige grondlaag die een uitstekende 
DOI biedt in zowel de base- als de topcoat wordt 
gewaardeerd.

DeBeer Refinish 8-867 Allround Surfacer is een veelzijdige surfacer die ontworpen is 
om de efficiëntie van schadeherstelbedrijven te optimaliseren dankzij de universele 
eigenschappen ervan. Een innovatieve surfacer die kan worden gebruikt voor zowel 
schuren- als niet-schuren toepassingen, en voor een superieur eindresultaat zorgt.

De geavanceerde formule zorgt ervoor dat het in één 
oplossing aan meerdere reparatiebehoeften voldoet.
Een kostenbesparend product waarop u kunt vertrouwen 
om een hoogwaardige basis te leveren, ongeacht de 
reparatie. Met hoge laagdikte waardoor drie lagen 
voldoende zijn, gebruikt u het op kleine tot grote 
reparaties op meerdere automotive ondergronden, 
paneelreparaties en compleet overspuiten - het 
product is echt een veelzijdige oplossing. Door de 
veelzijdige eigenschappen kan het product worden 
gebruikt voor kleine tot grote reparaties op een 
aantal verschillende automotive ondergronden, het 
is sneldrogend en gemakkelijk te schuren, waardoor 
dit product een optimale keuze is.

Artikelnr. 8-86710
Artikelnr. 8-86710/3
Inhoud 3 L
Per doos  2

Artikelnr. 8-867
Artikelnr. 8-867/1, 8-867/3
Inhoud 1, 3 L
Per doos  3, 2

Artikelnr. 8-86740
Artikelnr. 8-86740/3
Inhoud 3 L
Per doos  2

Allround
Surfacer Wit

Allround
Surfacer Grijs

Allround
Surfacer Zwart

Bestelinformatie
8-867 Allround Surfacer is nu verkrijgbaar. 
Hieronder staat de informatie die u nodig heeft om 
dit product te bestellen. Toepassingsvenster

8-867 Allround Surfacer profi teert van een 
toepassingsvenster van 15 minuten tot 48 uur voor 
het aanbrengen van de volgende laag. Dit brede 
venster biedt de mogelijkheid om panelen in bulk te 
primen voor een effi  ciënter primerproces.

Grijstinten
Meng de 8-867 Allround Surfacer in elke DeBeer-
grijstint om de dekking van de basislak te verbeteren 
voor een nauwkeurigere kleurovereenkomst. 
Formules voor grijstinten zijn beschikbaar in ICRIS. 

De surfacer is verkrijgbaar in drie kleuren: wit, grijs 
en zwart.

E-coats
8-867 Allround Surfacer kan rechtstreeks op e-Coated 
panelen worden aangebracht zonder te schuren, 
waardoor het primingproces wordt verkort, hetgeen 
tijd en materialen bespaart omdat verder schuren 
niet meer nodig is.

LEVER EEN 
SUBLIEME AFWERKING

PRODUCTGEGEVENS
Ingebouwde controlelaag
Bij het werken met de Allround Surfacer is geen 
extra controlelaag nodig om te helpen bij het schuren. 
Het zijdeglans resultaat is een uitstekend hulpmiddel 
om te zien waar al geschuurd is.

Flexibele droogmogelijkheden
Hard de 8-867 Allround Surfacer binnen een 
paar uur uit bij 20 °C, geforceerd bij 60 °C of 
zelfs met behulp van infrarood, de fl exibele 
droogeigenschappen maken het product geschikt 
voor uw droogvoorkeuren. 

MEER INFORMATIE
Neem voor meer informatie over de 

DeBeer Refinish 8-867 Allround Surfacer 

contact op met uw lokale DeBeer Refinish 

verkoopvertegenwoordiger.



DeBeer is het premium merk van Valspar 
Automotive voor schadeherstel. Valspar 
Automotive is een dochteronderneming 

van Sherwin-Williams, een van ‘s werelds 
toonaangevende fabrikanten van autolakken.

MEER INFORMATIE
Ga voor meer informatie over DeBeer 

of Valspar Automotive naar
www.de-beer.com en www.valsparauto.com.
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