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DEBEER REFINISH
SINDS 1910

Al meer dan 100 jaar staat DeBeer Refi nish voor kwaliteit, betrouwbaarheid en vooruitgang
in refi nish technologie. Van ons vakmanschap kunt u profi teren door gebruik te maken

van het complete en hoogwaardige assortiment producten. Schrijf zelf geschiedenis door
van iedere opdracht een meesterwerk te maken.van iedere opdracht een meesterwerk te maken.
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VOORUITGANG?  
DEBEER REFINISH!

DeBeer Refi nish biedt VOC-compliant 
mengkleursystemen en een uitgebreid 
assortiment aanvullende producten. 
Van reinigers tot plamuren, van primers tot 
blanke lakken. Een op elkaar afgestemd 
pakket dat uw werk vereenvoudigt.

DeBeer Refi nish heeft een complete 
oplossing voor de schadeherstelsector. 
Producten, trainingen en ondersteuning
waarmee u effi  ciënter werkt en uw 
winstgevendheid verbetert. Terwijl u 
verantwoord omgaat met de natuurlijke 
leefomgeving.

DeBeer Refi nish betekent vooruitgang in 
uw bedrijf. Niet alleen door de excellente 
producten, óók door de professionele en 
alerte ondersteuning van tientallen kleur- 
en applicatiespecialisten. Zij delen hun 
enorme vakkennis graag met u.
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SAMEN BEREIKEN WE MEER
DeBeer Refi nish biedt meer dan 
excellente producten alleen. Klanten 
kunnen in Business & Technical 
Centres vakinhoudelijke trainingen 
volgen. Wereldwijd zijn er zes van deze
centres. Ook kennis op het gebied van
sales, marketing, bedrijfsprocessen 
en organisatie wordt gedeeld met 
bedrijven in de automotive refi nish 
sector. Zo zetten we continu nieuwe 
stappen voorwaarts. 

GEBRUIKERS VAN DEBEER REFINISH ZIJN

NIET ALLEEN KLANT MAAR VOORAL PARTNER.
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IEDERE MATCH PERFECT. 

DAT IS GEEN SLOGAN, 

MAAR EEN BELOFTE.

KLEUR ZIT IN ONZE GENEN
Iedere kleurmatch moet perfect zijn. Daarom investeren we ongekend veel tijd en energie in 
de ontwikkeling van onze kleurtechnologie. We verzamelen OEM-kleurinformatie, brengen de 
detailverschillen tussen verschillende productielocaties in kaart en hebben met de Valspar 
Spectrofotometer een uiterst nauwkeurig hulpmiddel voor kleurmatching ontwikkeld.

PERFECTE MATCH
DeBeer Refi nish kleurenhulpmiddelen zijn in verschillende vormen beschikbaar. Ons digitale 
ICRIS-systeem telt tienduizenden kleurformules. In de Valspar Color Box vindt u kleurenwaaiers
met bijna 10.000 kleurstalen. Ook de Valspar Color Mappen en de Valspar Spectrofotometer
ondersteunen u bij het maken van de juiste kleurmatch. Is uw specifi eke kleurvraag nog 
niet beantwoord? Dan stuurt u een staal naar ons kleurenlaboratorium en maken wij binnen 
enkele werkdagen de perfecte kleurformule. 
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DEBEER REFINISH: 
COMPLEET IN REFINISH

VERHARDERS

DeBeer Refi nish heeft universele verharders 
die in combinatie met meerdere producten 
toepasbaar zijn. Dat zorgt ervoor dat u met 
een bescheiden voorraad verharders veel 
verschillende opdrachten kunt uitvoeren. 

PRIMERS, 
SURFACERS EN 
PLAMUREN

Ons brede assortiment primers en surfacers 
bestaat uit een washprimer, epoxyprimer en
1K plastic primer en diverse surfacers zoals 
2K, MS en HS Surfacers in verschillende 
grijstinten. Als uw opdracht vraagt om 
plamuren, heeft Valspar Automotive precies 
de variant die voldoet aan uw wensen.

REINIGERS

Reiniging is belangrijk bij iedere opdracht. 
DeBeer Refi nish heeft reinigingsmiddelen 
voor zowel uw spuitapparatuur als voor de 
te repareren oppervlaktes. 

VAN KAAL METAAL TOT FINISHING TOUCH
Welke applicatie u ook heeft, meer dan DeBeer Refi nish-producten Welke applicatie u ook heeft, meer dan DeBeer Refi nish-producten 
heeft u niet nodig. DeBeer Refi nish biedt een compleet assortiment heeft u niet nodig. DeBeer Refi nish biedt een compleet assortiment 
hoogwaardige en op elkaar afgestemde producten. Van kaal hoogwaardige en op elkaar afgestemde producten. Van kaal 
metaal tot fi nishing touch met blanke lak: met DeBeer Refi nish metaal tot fi nishing touch met blanke lak: met DeBeer Refi nish 
wordt iedere laag perfect opgebouwd. Op deze pagina treft u onze wordt iedere laag perfect opgebouwd. Op deze pagina treft u onze 
lijn producten die u een voorsprong geven in kwaliteit, effi ciency lijn producten die u een voorsprong geven in kwaliteit, effi ciency 
en gebruiksgemak. Uitgebreide productinformatie vindt u in de en gebruiksgemak. Uitgebreide productinformatie vindt u in de 
DeBeer Refi nish productbrochure en op www.de-beer.com.DeBeer Refi nish productbrochure en op www.de-beer.com.
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DeBeer Refi nish verdunners zijn ontwikkeld 
om een product optimaal te laten presteren
en de gebruiker de flexibiliteit te geven die 
hij nodig heeft.VERDUNNERS

OVERIGE

Met additieven beïnvloedt u specifi eke 
eigenschappen zoals de elasticiteit, de 
droogsnelheid en de textuur. Ze zijn 
bruikbaar bij alle coatings, ook bij topcoat 
en blanke lak.

WATERBASE
SERIE 900+

De WaterBase Serie 900+ is een flexibel 
systeem op waterbasis. Het geeft levendige
kleuren met een opvallend natuurlijke 
helderheid en uitstekende dekking. Uiterst 
kleurnauwkeurig en snel bruikbaar.

De blanke lakken van DeBeer Refi nish 
maken van iedere klus een meesterwerk. 
Onder alle omstandigheden want er zijn 
diverse varianten zoals sneldrogende en 
luchtdrogende lakken.

BLANKE LAKKEN

De BeroThane HS420 Serie 3000 is
speciaal ontwikkeld voor het spuiten van 
zowel personen- als commerciële
voertuigen. Het is een 2K HS polyurethaan 
mengsysteem dat voldoet aan de eisen 
voor vermindering van vluchtige organische
stoffen. 

BEROTHANE 
HS420
SERIE 3000
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www.valsparauto.com

www.de-beer.com

DEBEER REFINISH

Een merk van Valspar Automotive

DeBeer Refi nish is een merk van Valspar Automotive, onderdeel 
van het beursgenoteerde Valspar Corporation. Dit moederbedrijf, 
opgericht in 1806, is één van ‘s werelds grootste coating fabrikanten. 
Valspar Automotive produceert en distribueert autoreparatielakken 
van DeBeer Refi nish. 

MEER INFO?
Meer weten over DeBeer Refi nish of Valspar Automotive? Kijk dan 
op de websites van www.de-beer.com en www.valsparauto.com.
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