
DeBeer

DeBeer jest marką premium firmy Valspar Automotive. 
Firma ta jest spółką zależną Sherwin-Williams, jednego 
z wiodących światowych producentów powłok. Valspar 

Automotive produkuje i dystrybuuje następujące systemy 
mieszania kolorów: DeBeer Refinish®, Octoral®, House of 

Kolor®, Matrix®, Prospray®, Valspar Refinish® and USC®.

WIĘCEJ INFORMACJI
Więcej informacji na temat Debeer lub Valspar Automotive 

można znaleźć pod adresem: www.de-beer.com 
oraz www.valsparauto.com 

Doświadcz Różnicy DeBeer juz dziś.

68-078PL

PERFEKCYJNA 
ORIENTACJA

DEBEER ROBI  
RÓŻNICĘ

DEBEER DISORIENT ADDITIVE



Jak wybrać Disorient Additive w ICRIS
Upewnij się, że oprogramowanie ICRIS jest aktualne. 
Nowa formuła Disorient Additive  jest dostępna w wersji 
15.0 i nowszych.

System automatycznie ustawi domyślnie istniejący 
produkt. Aby uzyskać dostęp do nowej formuły Disorient 
Additive, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

• W oknie dialogowym formuły zaznacz pole wyboru 
„Disorient Additive”. Spowoduje to zaktualizowanie 
receptur w celu użycia nowego produktu.

Ustawienie Disorient Additive jako domyślny
• Wybierz Menu, później System, następnie Ustawienia
• Następnie wybierz ‘Disorient Additive jako standardowa 

formuła’. ICRIS będzie teraz używał Disorient Additive 
dla wszystkich odpowiednich receptur.

Jeśli istnieje potrzeba użycia poprzedniej formuły, po 
prostu usuń zaznaczenie opcji Disorient Additive w 
następujący sposób:
• Przejdź do odpowiedniej formuły
• Użyj okna dialogowego formuły i usuń zaznaczenie 

pola wyboru „Disorient Additive”

Imponujący nowy Disorient Additive 
został dodany do oferty naszych 
tonerów DeBeer Refinish WaterBase 
900+ Series oraz BeroBase 500 Series. 
To innowacyjne rozwiązanie ułatwi 
dopasowanie metalicznych i perłowych 
efektów OEM, jednocześnie poprawiając 
wydajność lakierni.

Jego zaawansowana formuła zapewnia 
doskonałą orientację cząsteczek 
efektów metal icznych, tworząc 
wysokiej jakości wykończenie w 
standardzie OEM pod każdym kątem.

Lepsza siła kycia 
W porównaniu z naszm obecnym Flop Additive, 
DeBeer Disorient Additive ma bardziej 
skoncentrowaną formułę. Dzięki temu uzyskuje 
się lepszą siłę krycia, co skutkuje lśniącym 
efektem OEM.

Zwiększona koncentracja poprawia również siłę 
krycia kolorów, dając Ci możliwość podwojenia 
wydajności procesu renowacji, ponieważ 
potrzebujesz o połowę mniej produktu.

Ulepszony system
Wprowadzenie DeBeer Disorient Additive zwiększa 
l iczbę kolorów specjalnych, które można naprawić 
za pomocą DeBeer. Ulepszony system ułatwia 
stworzenie najlepszego możliwego dopasowania 
koloru i efektu, zachwycając klientów wyjątkową 
jakością wykonania.

Odpowiedni dla wielu producentów
DeBeer Disorient Additive jest idealny do 
napraw większości kolorów z efektem różnych 
producentów pojazdów. Włącznie z BMW, Chrysler, 
Ford, Ford USA, General Motors, Honda, Mazda, 
Mercedes, Mitsubishi, Toyota and Volkswagen.

Jak zamówić
DeBeer Refinish Disorient Additive jest już w 
sprzedaży. Informacje potrzebne do zamówienia 
tego produktu znajdują się poniżej.

ZAPEWNIA METALICZNE I PERŁOWE 
WYKOŃCZENIA BEZ SKAZY

Numer artykułu 99091/1 95091/1

Numer produktu MM9091 MM5091

W kartonie 3 3

Pojemność 1L 1L
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DOSTĘP DO NOWEJ FORMUŁY

USTAW NOWĄ FORMUŁĘ JAKO DOMYŚLNĄ
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Dodając Disorient Additive do naszgo zestawu DeBeer, 
możemy teraz pomóc Ci osiągnąć idealną orientację za 
kazdym razem. Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj 
się z lokalnym przedstawicielem DeBeer.


