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DEBEER METALLIC ULTRA FIJN HELDER



Creëer eenvoudig uitdagende, 
weerspiegelende finishes met onze 
nieuwste aanwinst in de WaterBase 
Serie 900+. De Metall ic Ultra Fijn 
Helder toner van DeBeer Refinish is 
dé oplossing om metall ic finishes 
eenvoudig en perfect te repareren. 

Het product bevat zeer fi jne, speciaal 
gevormde aluminium deeltjes. Verras 
uw klanten met een exacte match -
heldere diepe kleuren met een 
zijdeachtig, gl insterend effect.

Het resultaat is wat telt
Als u kiest voor Metallic Ultra Fijn Helder 
van DeBeer Refinish, kiest u voor de bekende, 
vertrouwde technologie en innovaties van DeBeer.

De metallic pigmenten in deze toner zorgen voor 
een zeer wrijfbestendige finish, een uitstekende 
hechting tussen de lagen en maken het product 
bijzonder geschikt voor het mengen van kleuren. 
Deze hoogwaardige pigmenten presteren beter dan 
welke andere metallic pigmenten ook, op het gebied 
van:

• Glans
• Dekkend vermogen
• Flopeffect
• Niet-afbladderen

Betrouwbare eenvoud
Zoals u mag verwachten, is DeBeer Metallic 
Ultra Fijn Helder voor de meeste kleuren snel en 
eenvoudig volgens een standaard applicatieproces 
aan te brengen. Zo creëert u een workflow voor 
schadeherstelwerkzaamheden waarmee u uw 
winstgevendheid optimaliseert.

ZET UW METALLIC REPARATIES 
IN DE SCHIJNWERPERS



Perfect voor spotreparaties
De toner is zowel geschikt voor schadeherstel van 
grotere beschadigingen als voor spotreparaties, 
en voor het repareren van kleine beschadigingen, 
bijvoorbeeld aan lichtmetalen velgen. Combineer 
deze toner eenvoudig met andere producten uit 
onze WaterBase Serie 900+ voor een optimale finish.

Geschikt voor de meeste automerken
Om het eenvoudig te houden, is deze toner geschikt 
voor een groot aantal merken en modellen. De 
exacte formule voor een specifiek model vindt u in 
ons kleurzoeksysteem ICRIS.

Wij verzoeken onze bestaande klanten hun ICRIS-
software naar de nieuwste versie bij te werken, 
zodat zij toegang hebben tot de juiste formules.

Bestelproces
Metallic Ultra Fijn Helder van DeBeer Refinish maakt 
deel uit van de WaterBase Serie 900+. Hieronder 
vindt u de productinformatie die u nodig heeft om 
een bestelling te plaatsen.
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 Finishes
 Serie

   WaterBase 
   Serie 900+

 Artikelnr. 99031/.5

 Productnr. MM9031

 # per doos 3

 Inhoud 0,5L

   WaterBase 



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.

68-073NL


