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MEER INFORMATIE
Neem contact op met uw lokale DeBeer 
verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie over de 
hulp die wij kunnen bieden bij het nog succesvoller maken 
van uw lokale introductie van MM9775 Translucent Magenta.

Hoe te bestellen 
DeBeer Refi nish MM9775 Translucent Magenta is nu 
beschikbaar. U vindt onderstaand een overzicht van de 
informatie die u nodig hebt om het product te bestellen.

MM9775 
TRANSLUCENT
MAGENTA

Productcode  MM9775

Artikelnummer  9775/.5

Inhoud  0.5 L

Per doos  3

DeBeer Refi nish volgt de trends in de auto-industrie op 
de voet om ervoor te zorgen dat autospuiters kunnen 
beschikken over een systeem dat zelfs de meest complexe 
afwerkingen gemakkelijk kan matchen.  

Kleurdetail
Het nieuwe Translucent Magenta verbetert de WaterBase 
900+ Serie en biedt schadeherstelbedrijven de mogelijkheid 
om uitdagend rood gekleurde auto’s te matchen. 

Translucent Magenta is ontwikkeld op basis van ultra-
transparante pigmenten en is een eenvoudige oplossing voor 
diverse dieprode autokleuren. Het is een zeer transparant en 
chromatisch magenta dat een nauwkeurigere kleurmatch 
voor deze complexe kleuren mogelijk maakt. 

Uitdagende OEM kleuren
De nieuwe toner kan worden gebruikt in combinatie met 
een groot aantal andere toners, waaronder metallics, voor 
een diepere afwerking. Translucent Magenta kan worden 
gebruikt voor een perfecte afstemming op OEM kleuren. 
Bijvoorbeeld:

• Ford R3 Burgendy Velvet Pearl
• Ford RR Ruby Red Metallic
• Chrysler PRV Dark Garnet Red

De toner kan ook worden gebruikt op andere candyrode 
auto’s van verschillende autofabrikanten.

Verbeterde effi ciëntie
Translucent Magenta is gemakkelijk en effi ciënt aan te 
brengen, met een eenvoudig applicatieproces in 3 of 4 
stappen. De toner kan worden gebruikt in het “candy effect”-
kleurproces om een eersteklas afwerking te verkrijgen 
zonder dat een getinte blanke lak nodig is. Voor de beste 
resultaten verwijzen we u naar de Best Practice Guide.

Hoe kan ik Translucent Magenta krijgen?
Zorg ervoor dat uw ICRIS software bijgewerkt is. De nieuwe 
kleurformules met de nieuwe MM9775 Translucent Magenta 
toner zijn in de nieuwste versie beschikbaar. 

Volg onderstaande instructies om uw ICRIS software bij te 
werken.

EXACTE KLEURMATCH
EN EEN HOOGWAARDIG 
RESULTAAT


