
8-814 FAST PERFORMANCE CLEAR EN 
8-810 FAST PERFORMANCE HARDENER
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Universele blanke lakken

Fast Performance Clear
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KENMERKEN VOORDELEN

* Objecttemperatuur 

Drogen in slechts 10 minuten Verkort de procestijden, verhoogt de doorvoer in de 
cabine en bespaart tijd, middelen en energie

Eenmalige toepassingsmethode Verhoogt de productiviteit, bespaart tijd, middelen en 
materialen

Mengverhouding van 2:1 Makkelijk te mengen en gebruiksvriendelijk 

Applicatie Goede verneveling, vloeiing en egalisatie. Het levert 
met gemak een hoogglans resultaat

Robuust Presteert goed in alle omstandigheden en klimaten in 
schadeherstelbedrijven

Breed toepassingsvenster Geschikt voor kleine snelle reparaties tot middelgrote 
reparatiewerkzaamheden - tot 5 panelen, complete 
voorkant of zijkanten

Resultaat Hoogglans resultaat 

De 8-814 Fast Performance Clear is ontworpen voor 
watergedragen basecoats en levert uitstekende 
resultaten bij gebruik met de DeBeer WaterBase Serie 
900+. Als onderdeel van ons VOC-conforme systeem 
wordt het geleverd met een speciale verharder, 8-810 
Fast Performance Hardener en werkt het naadloos 
samen met bestaande verdunners van DeBeer.

Geen compromis
De 8-814 Fast Performance Clear droogt in slechts 10 
minuten, maar in tegenstelling tot andere sneldrogende 
blanke lakken, die beperkt zijn tot kleine, snelle 
reparaties. Deze blanke lak zorgt voor een onberispelijke 
afwerking van spotreparaties tot middelgrote klussen -
tot 5 panelen, complete voorkant of complete 
zijkant. Het lange applicatievenster zorgt voor meer 
werktijd met het product, verhoogt de doorvoer en de 
algehele effi  ciëntie van het reparatieproces, terwijl het 
energieverbruik aanzienlijk wordt verminderd. 

DeBeer Refi nish zet zich in voor het leveren van innovatieve producten die de productiviteit van
schadeherstelbedrijven verhogen en de algehele winstgevendheid verbeteren. Met behulp van de
nieuwste technologie heeft DeBeer een nieuwe sneldrogende blanke lak geformuleerd die in slechts
10 minuten droogt bij 60 °C en met een eenmalige toepassingsmethode kan worden aangebracht. 

Itemnummer 8-814

Artikelnummer 8-814/1

Inhoud 1 L

Per doos 6

Itemnummer 8-814

Artikelnummer 8-814/5

Inhoud 5 L

Per doos 3

Itemnummer 8-810

Artikelnummer 8-810/.5

Inhoud 0.5 L

Per doos 6

Itemnummer 8-810

Artikelnummer 8-810/2.5

Inhoud 2.5 L

Per doos 6

Bestelinformatie
8-814 Fast Performance Clear en 8-810 Fast Performance Hardener zijn nu verkrijgbaar. U vindt onderstaand 
een overzicht van de informatie die u nodig heeft voor het bestellen van het product.

Itemnummer 8-814 Itemnummer 8-810

SNEL DROGEN
ZONDER COMPROMIS

Gebruikersvriendelijk
De 8-814 Fast Performance Clear biedt extreem 
gebruiksgemak en toepassingsmogelijkheden. 
De mengverhouding van 2:1 zorgt voor een snelle en
eenvoudige voorbereiding, terwijl de hars het gebruiks-
vriendelijk en gemakkelijk aan te brengen maakt. 
Goede spuiteigenschappen zorgen voor een uitstekende
vloeiing en egalisatie, wat resulteert in een hoogglanzende
eindafwerking met een uitstekend resultaat. 

Snel en flexibel drogen
Drogen in 10 minuten is niet het enige kenmerk dat 
de 8-814 Fast Performance Clear onderscheidt. Het 
biedt eigenschappen voor snelle droging aan de lucht 
(20 °C) met een droogtijd van slechts 60 minuten of op 
lage temperatuur drogen (40 °C) in de helft van de tijd. 
Dankzij de flexibiliteit kunnen schadeherstelbedrijven 
tijd, middelen en energie besparen zonder compromis 
op de prestaties of bruikbaarheid.
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DeBeer Refinish is een merk van Valspar 
Automotive.Valspar Automotive is een van de 

grootste coatingsfabrikanten ter wereld.   

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie over

DeBeer of Valspar Automotive, ga naar:
www.de-beer.com of www.valsparauto.com.
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