
RÓŻNICĄ JEST
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WYKOŃCZENIE
DEBEER



Reprodukowanie matowych wykończeń 
niestandardowych lub OEM, zawsze 
stanowiło wyzwanie. Teraz, dzięki DeBeer 
Matt Clear, udało nam się znacznie 
ułatwić pracę w warsztatach. Uważnie 
wysłuchaliśmy naszych klientów i 
partnerów oraz wykorzystaliśmy nasze 
100-letnie doświadczenie do doskonalenia 
naszego systemu Matt Clear. 

ŚWIETNE WYKONANIE ZA KAŻDYM RAZEM 
Reprodukowanie dokładnego poziomu matowego 
jest proste. Najpierw użyj Matt Clear Swatch, aby 
określić porządany poziom matu, a następnie 
wymieszaj dwa lakiery bezbarwne (Low Gloss i 
Semi Gloss) na poziomach wskazanych w Matt Clear 
Swatch. Połącz z dedykowanym utwardzaczem i 
rozcieńczalnikiem, aby zapewnić bezproblemową 
zgodność.

ZYSK DZIĘKI DEBEER JAKO TWOJEGO PARTNERA
DeBeer Matt Clear nie tylko ułatwia życie, ale także 
pomaga w szybkiej pracy. Czas odparowania jest o 
10-15% szybszy, niż produkty konkurencji. Co więcej, 
naprawione wykończenia są równie spektakularne, 
wytrzymałe i trwałe jak oryginał.

LEPSZY WYBÓR 
OD STARTU DO WYKOŃCZENIA

SZYBKOŚĆ
Przyśpiesz swój przepływ pracy z czasem 
odparowania o 10-15% szybszym, niż u konkurencji.

 
KONSYSTENCJA
Bądź zawsze pewny swoich wyników za każdym 
razem, dzięki wysokiej jakości wykończeniu w 
standardzie OEM.

 
TOPOWA JAKOŚĆ
Wyjątkowe dopasowanie i wykończenie dzięki 
naszemu prostemu, dwuwarstwowemu systemowi 
mieszania poliuretanu, zamiast jednego lakieru 
bezbarwnego ze środkiem matującym / dodatkiem.

  
WSZECHSTRONNOŚĆ
Dokładnie dopasuj swój poziom matowy, mieszając 
lakier bezbarwny o średnim i niskim połysku.

  
ŁATWOŚC W UŻYCIU
Polegaj na jednolitym, równym wykończeniu dzięki 
prostej aplikacji.

  
OPŁACALNOŚĆ
Po prostu daje to większe korzyści Twojej firmie. 

MATOWE WYKOŃCZENIE
W PROSTY SPOSÓB



0.5 warstwy @ 20 cm 
 
2 średnio-mokre 
zamknięte warstwy 
w krzyżowej aplikacji 
warstw 
 
Przed wymuszonym 
suszeniem 

10-15 minut 
odparowania po 

aplikacji pierwszej 
cienkiej warstwy
 
15-20 minut 
odparowania 
pomiędzy krzyżową 
aplikacją warstw 
 
30 minut odparowania 
przed suszeniem 

Odkryj perfekcyjny lakier bezbarwny DeBeer 
Dodając Matt Clear do gamy produktów lakierów 
bezbarwnych DeBeer, możemy pomóc Ci stworzyć 
dowolny poziom matowego lub połyskującego 
wykończenia. Używaj go z istniejącymi powłokami 
DeBeer, a będziesz cieszyć się doskonałymi 
rezultatami za każdym razem. Aby dowiedzieć się 
więcej, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem 
naszej marki.

 
Doradztwo klientom w zakresie czyszczenia i 
pielęgnacji
Aby pomóc właścicielom samochodów, ważne 
informacje i porady dotyczące czyszczenia i 
pielęgnacji wykończeń DeBeer Matt Clear, są 
dostępne na stronie www.de-beer.com/mattclear

SYSTEM DEBEER MATT CLEAR Z 
DEDYKOWANYM UTWARDZACZEM I 
ROZCIEŃCZALNIKIEM

1. Liczby oparte są na publicznie dostępnych informacjach o konkurencji.

•  Łatwy w aplikacji, z szybkim czasem 
odparowania

• Aplikacja warstwy na krzyż
• Standardowe ustawienie pistoletu
•  2.5 warstwy (45 - 60 μmm)
• Zalecana temperatura aplikacji 15 - 30°C

Z lewej do prawej:

8-407/1 8-409/1  8-451/1 8-455/1 61-608
1L 1L 1L 1L  
HS Low Gloss HS Semi Gloss HS Matt HS Matt DeBeer 
Clear Coat2  Clear Coat2 Clear Coat Clear Coat Matt Clear 
   Thinner Hardener Swatch

Poziom 
połysku 
 
 
M1

M2

M3

M4

M5 

 

Niski 
połysk 
(vol %) 
 
70

50

30

20

0 

 

Średni 
połysk 
(vol %) 
 
30

50

70

80

100 

 

Jednostki 
połysku 
(60 0) 
 
0-10

10-20

20-30

30-45

45-60

 Stosunek mieszania

 Dlaczego jest taki prosty w użyciu?



68-070PL

DeBeer
Marka Valspar Automotive 

DeBeer jest renomowaną marką premium Valspar 
Automotive. Valspar Automotive jest spółką zależną 

od Sherwin-Williams, jednego z wiodących na świecie 
producentów powłok. Valspar Automotive produkuje i 
dystrybuuje następujące systemy mieszania kolorów: 

DeBeer Refinish®, Octoral®, House of Color®, Matrix®, 
Prospray®, Valspar Refinish® i USC®. 

WIĘCEJ INFORMACJI
Po więcej informacji na temat DeBeer lub Valspar 

Automotive, prosimy odwiedzić:  www.de-beer.com i 
www.valsparauto.com

Doświadcz różnicę DeBeer już dziś.


