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Experience DeBeer Refi nish.

Hoe te bestellen 
1-60 Plastic Primer van DeBeer Refi nish is nu leverbaar. 
Aan de rechterkant vindt u de informatie die u nodig hebt 
voor het bestellen van het product.

De nieuwe 1-60 Plastic Primer van DeBeer Refi nish is de 
nieuwste aanwinst in het DeBeer primerportfolio. De nieuwe 
plastic primer wordt geleverd in een spuitbus van 400 ml en 
kan daardoor sneller en gemakkelijker worden aangebracht. 

CONSISTENT PRIMEN
De 1-60 Plastic Primer van DeBeer is een 1-component kunststof-
primer, geformuleerd met speciale harsen voor verbeterde hechting
op de in de autoschadeherstelindustrie meest voorkomende 
kunststoff en. De nieuwe spuitbusverpakking is kant-en-klaar om 
te spuiten, zonder mengen of instellen van een spuitpistool. De 
lagere druk van de spuitbus zorgt er ook voor dat moeilijke hoeken 
gemakkelijk bereikt kunnen worden. Het product is transparant, 
heeft een uitstekende glans en droogt snel voor snelle resultaten.

Voor optimale prestaties kan de 1-60 Plastic Primer 
worden gebruikt als hechtingsadditief met de 8-746 High 
Production Non-Sanding Primer van DeBeer, wat aanzienlijke 
besparingen op applicatie- en droogtijden mogelijk maakt. 

De 1-60 Plastic Primer kan worden gebruikt met alle primers 
van DeBeer, DeBeer BeroBase 500, WaterBase 900+ Series en 
2K Topcoats.

Itemnummer 1-60

Artikelnummer 1-60/.4

Inhoud 400 mL

Per doos 6

1-60 PLASTIC PRIMER
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KENMERKEN VOORDELEN

Plastic Primer Zorgt voor perfecte hechting voor kunststofreparatieprocessen

Spuitbusverpakking Eenvoudig en gemakkelijk aan te brengen 

Lage druk Makkelijker om moeilijke hoeken te bereiken

Product beschermd tegen lucht en licht Consistente kwaliteit gedurende de hele houdbaarheid 
van het product 

Geen verspilling Zuinig en weinig afval

Klaar voor gebruik Noodzaak om pistool in te stellen en schoon te maken vervalt, 
bevordert een effi  ciëntere oplossing en bespaart tijd en kosten
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MEER INFORMATIE
Wilt u meer weten over hoe we uw lokale introductie van de 1-60 Plastic Primer 

nog succesvoller kunnen maken? Neem dan contact op met uw lokale 
DeBeer-verkoopvertegenwoordiger.


