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Het reproduceren van OEM- of speciale 
matte finishes is altijd lastig. Met 
DeBeer Blanke Lak Mat hebben we dat 
voor schadeherstelbedrijven nu veel 
gemakkelijker gemaakt. We hebben goed 
naar onze klanten en partners geluisterd 
en 100 jaar ervaring ingezet om ons Blanke 
Lak Mat-systeem te vervolmaken. 

Iedere keer uitstekende resultaten
Het juiste glansniveau kan nu eenvoudig worden 
gereproduceerd. Bepaal eerst met de Blanke 
Lak Mat-waaier de gewenste glansgraad. Meng 
vervolgens de twee blanke lakken (Low Gloss en 
Semi Gloss) op de niveaus zoals aangegeven op de 
Blanke Lak Mat waaier. Voeg onze speciale verharder 
en verdunner toe voor een naadloze aansluiting. 

Profiteer van DeBeer als uw partner
DeBeer Blanke Lak Mat ontlast u niet alleen, u 
kunt er ook sneller mee werken. De uitdamptijd 
is 10 à 15% korter1 dan bij producten van 
concurrenten. Bovendien is een herstelde finish 
net zo spectaculair, bestendig en duurzaam als het 
origineel uit de fabriek. 

VAN BEGIN TOT EIND 
EEN BETERE KEUZE

SNELHEID
Versnel uw workflow met een 10 - 15% kortere1 
uitdamptijd dan de concurrentie.
 
CONSISTENTIE 
Vertrouw telkens weer op uw resultaten met een 
hoogwaardige finish volgens OEM-normen.

TOPKWALITEIT 
Uitzonderlijke aansluiting en finish met ons 
eenvoudige polyurethaan mengsysteem met twee 
blanke lakken in plaats van één blanke lak met een 
matteringsmiddel/additief.
  
VEELZIJDIGHEID  
Match de glansgraad exact door low gloss en semi 
gloss blanke lak te mengen.
  
GEBRUIKSGEMAK 
Vertrouw op een uniforme, egale finish door de 
eenvoudige manier van aanbrengen.

WINSTGEVENDHEID
Onderaan de streep gewoon beter voor uw bedrijf.

MATTE FINISH 
SIMPEL GEMAAKT



Ontdek de perfecte blanke lak van DeBeer
Door de toevoeging van Blanke Lak Mat aan het 
assortiment blanke lakken van DeBeer kan elke 
gewenste matheid of glans worden gerealiseerd. 
Gebruik het samen met bestaande lakken van DeBeer 
en u zult perfecte resultaten zien, telkens weer. Neem 
voor informatie contact op met uw lokale DeBeer-
vertegenwoordiger. 

 
Uw klanten adviseren over reiniging en verzorging
Belangrijke informatie en advies voor autobezitters 
over het reinigen en verzorgen van DeBeer Blanke Lak 
Mat is te vinden op www.de-beer.com/blankelakmat.

DeBeer Blanke Lak Mat-systeem 
met speciale verharder en verdunner  

 Mengverhoudingen

Glans-
graad

M1

M2

M3

M4

M5

Low Gloss 
(vol %)

70

50

30

20

0

Semi Gloss
(vol %)

30

50

70

80

100

Glans-
graad
(60 o)
0 - 10

10 - 20

20 - 30

30 - 45

45 - 60

0,5 laag (bij 20 cm)

2 dun gesloten lagen, 
kruislaagsgewijs 
aangebracht

Voor geforceerd 
drogen

10 - 15 minuten 
uitdamptijd

15 - 20 minuten 
uitdamptijd tussen 
lagen

30 minuten 
uitdamptijd

Van links naar rechts

8-407/1
1L
HS Low Gloss 
Blanke lak2

8-409/1
1L
HS Semi Gloss 
Blanke lak2 

8-451/1
1L
HS Mat 
Verdunner

8-455/1
1L
HS Mat 
Verharder

61-608

Blanke Lak 
Mat waaier 

1.  Deze cijfers zijn gebaseerd op openbaar toegankelijke informatie over concurrenten.
2.  Om bezinken te voorkomen, dient de DeBeer Blanke Lak Mat op een mengmachine te 

worden geplaatst.

  Waarom is het zo gemakkelijk 
in het gebruik?

•  Gemakkelijk aan te brengen, met een korte 

uitdamptijd

• Kruislaagsgewijs aan te brengen 

• Standaard set-up van het spuitpistool

• 2,5 laag (45 - 60 μm)

•  De aanbevolen verwerkingstemperatuur 

is 15 -30 °C



68-070NL

DeBeer
Een Valspar Automotive merk.

DeBeer is Valspar Automotive’s  
premiummerk voor autoreparatielakken. 

Valspar Automotive is een dochteronderneming van Sherwin-
Williams, een van de grootste coatingsfabrikanten ter wereld. 

Valspar Automotive produceert en distribueert de volgende 
mengkleursystemen: DeBeer Refinish®, Octoral®, Matrix®, 

Prospray® en Valspar Refinish® 

MEER INFORMATIE
Ga voor meer informatie over  

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

Ervaar nu het verschil met DeBeer.


