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DEBEER DISORIENT ADDITIVE



Wij hebben een indrukwekkend nieuw 
Disorient Additive toegevoegd aan 
ons tonerassortiment DeBeer Refinish 
WaterBase Serie 900+. Met deze 
innovatieve oplossing wordt het nu 
nog eenvoudiger om OEM metall ic en 
parelmoer effectkleuren te matchen en 
verhoogt u tegelijkertijd het rendement 
van uw schadeherstelbedrijf.

De geavanceerde formulering zorgt 
voor een perfecte oriëntatie van 
reflecterende deeltjes, zodat er vanuit 
elke invalshoek een hoogwaardige 
finish van OEM-kwaliteit ontstaat.

Beter dekkend vermogen 
Vergeleken met onze huidige Flop Additive is 
DeBeer Disorient Additive meer geconcentreerd. 
Dit leidt tot een beter dekkend vermogen, voor een 
sprankelend, naadloos OEM-resultaat.

De verhoogde concentratie zorgt er ook voor dat de
mengkleur minder transparant wordt. Zo verdubbelt u
het rendement van uw schadeherstelproces, aangezien
u slechts de helft van het product nodig heeft.

Verbeterd systeem
Met de introductie van DeBeer Disorient Additive 
stijgt het aantal speciale kleuren dat u met DeBeer 
kunt repareren. Het verbeterde systeem maakt 
het eenvoudig om kleur en effect zo goed mogelijk 
te reproduceren. Uw klanten zullen aangenaam 
verrast zijn door de uitzonderlijke kwaliteit van het 
eindresultaat.

Geschikt voor een groot aantal fabrikanten
DeBeer Disorient Additive is perfect voor reparaties 
aan de meeste effectkleuren van een groot aantal 
voertuigfabrikanten. Bijvoorbeeld: BMW, Chrysler, 
Ford, Ford USA, General Motors, Honda, Mazda, 
Mercedes, Mitsubishi, Toyota en Volkswagen.

Bestelproces
DeBeer Refinish Disorient Additive is nu beschikbaar. 
Hieronder vindt u de informatie die u nodig heeft om 
dit product te bestellen.

VERZEKER U VAN EEN
ONZICHTBARE METALLIC EN
PARELMOER EFFECT REPARATIE

Met het nieuwe Disorient Additive in ons 
DeBeer-assortiment kunnen we u keer op keer 
helpen een perfecte oriëntatie te bereiken. Neem 
voor meer informatie contact op met uw lokale 
DeBeer-vertegenwoordiger.
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Hoe selecteer ik Disorient Additive in ICRIS?
Controleer of uw ICRIS-software up-to-date is. 
De nieuwe Disorient Additive-formule is beschikbaar 
in versie 15.0 en later.

Het systeem selecteert automatisch het bestaande 
product. Volg de onderstaande instructies om 
toegang te krijgen tot de nieuwe Disorient 
Additive-formule.

• Schakel in de formuledialoog het selectievakje 
 ‘Disorient Additive’ in. De formulering wordt 
 vervolgens aangepast, zodat het nieuwe product
 wordt toegepast.

Disorient Additive als standaard instellen
• Selecteer Menu, vervolgens Systeem en dan 
 Setup
• Kies vervolgens ‘Disorient Additive als 
 standaardformule’. ICRIS zal nu voor alle van 
 toepassing zijnde formuleringen Disorient 
 Additive gebruiken.

Als het noodzakelijk is de voorgaande formulering 
te gebruiken, deselecteert u Disorient Additive 
eenvoudigweg als volgt:
• Ga naar de betreffende formule
• Ga naar het dialoogvenster voor de formule en 
 deselecteer het selectievakje ‘Disorient Additive’.

TOEGANG TOT NIEUWE FORMULE

NIEUWE FORMULE 
ALS STANDAARD INSTELLEN

Disorient 
Additive√

Disorient 
Additive als 
standaard-
formule

√



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.

68-077NL


