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1-350 ULTRA VELOCITY (UV) PRIMER
ORAZ 1-351 UV PRIMER THINNER



DeBeer Refinish dokłada wszelkich 
starań, aby przygotować Cię do 
wykonywania napraw najwyższej jakości 
w jak najkrótszym czasie. Najnowszy 
postęp w technologii utwardzania UV 
pozwolił nam stworzyć podkład, który 
zrewolucjonizuje Twój sposób pracy.

NAPĘDZANY WYDAJNOŚCIĄ
I JAKOŚCIĄ PREMIUM

Wysokiej jakości szybkoschnący podkład 
opracowany do profesjonalnej i precyzyjnej 
naprawy. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj 
się z lokalnym przedstawicielem DeBeer.

Nr produktu 1-350

Nr artykułu 1-350/1

Pojemność 1 L

W kartonie 6

Nr produktu 1-351

Nr artykułu 1-351/1

Pojemność 1 L

W kartonie 6

  Ultra Velocity
 (UV) Primer

  UV Primer 
 Thinner

Kierując się wydajnością, zobowiązujemy się dostarczać
precyzyjne rozwiązania renowacyjne. Nasz Ultra
Velocity Primer został opracowany w celu zwiększenia
produktywności i przyspieszenia naprawy. Utwardza 
się w ciągu zaledwie pięciu minut, jeśli jest używany 
z określonymi lampami UV*. Może być nakładany na 
wszystkie popularne podłoża samochodowe.

Oszczędność czasu
Wszystko w naszym podkładzie Ultra Velocity 
Primer zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić
prostszy, ale szybszy proces. Dzięki przyspieszonemu
przez promieniowanie UV utwardzeniu i łatwości 
mieszania podkład zwiększa produktywność i 
poprawia wydajność warsztatu.

Czym jest utwardzanie UV?
Światło ultrafi oletowe (UV) jest jedną z najnowszych 
technologii utwardzania stosowanych w przemyśle, 
ale na czym to polega? Podkład został specjalnie 
opracowany tak, aby utwardzał się pod wpływem 
światła ultrafi oletowego. Proces przyspiesza 
czas schnięcia, eliminując potrzebę stosowania 
energochłonnego suszenia lub sprzętu na podczerwień 
(IR). Nasz podkład Ultra Velocity Primer można 
utwardzać za pomocą najnowszej, energooszczędnej 
technologii światła LED UV-A, co czyni go dostępną i 
wygodną opcją dla warsztatów lakierniczych.

Jak zamawiać
Podkład Ultra Velocity DeBeer Refinish jest już 
dostępny. Informacje potrzebne do zamówienia 
znajdziesz poniżej.

 Thinner



Odważne nowe podejście
•   Technologia szybkiego utwardzania:

wykorzystanie UV pozwala na utwardzenie w 
zaledwie pięć minut przy użyciu wybranych lamp 
UV * znacznie przyspieszając czas procesu

•   Aplikacja wielowarstwowa: może być nakładany 
bezpośrednio na odpowiednio przygotowaną 
powłokę kataforetyczną, stal, stal galwanizowaną, 
aluminium i większość popularnych tworzyw 
sztucznych stosowanych w motoryzacji, 
zapewniając wszechstronny i szybki podkład

•   Nieograniczony czas przydatności do użycia: 
produkt można mieszać i używać przez cały 
tydzień ze względu na nieograniczony czas 
przydatności do użycia. Przechowuj go w 
pojemniku odpornym na promieniowanie UV

•   Brak konieczności czyszczenia pistoletu 
natryskowego: zalecamy dedykowany pistolet do 
podkładu UV Primer - w ten sposób oszczędzasz 
czas, ponieważ nie ma potrzeby czyszczenia 
pistoletu po każdym użyciu, wystarczy zakryć 
dyszę nakładką odporną na promieniowanie UV

•   Wyjątkowe właściwości: zapewnia wysokiej jakości 
gładkie wykończenie z doskonałymi właściwościami 
wypełniającymi i szlifującymi

•   Szybkość i łatwość: aplikacja jest szybka i prosta, 
co zwiększa produktywność warsztatu

•   Wysoce kompatybilny: kompatybilny z serią 500 
BeroBase i 900+ WaterBase.

* Specyfikacje lamp UV można znaleźć w TDS

PROCES APLIKACJI PODKŁADU
ULTRA VELOCITY PRIMER

1   
Upewnij się, że obszar naprawy jest 
przygotowany zgodnie z TDS

2  Produkt wymieszać zgodnie z TDS

3   
Nałożyć 1-2 warstwy podkładu 1-350 
Ultra Velocity (UV) Primer

4   
Odparowania między warstwami oraz 
przed rozpoczęciem utwardzania UV 
trwają 5 minut

5   
Utwardzanie UV w ciągu 5 minut, w 
zależności od grubości warstwy i typu 
lampy UV - patrz TDS w celu uzyskania 
specyfi kacji lamp UV

6  Przemyj obszar naprawy 
rozcieńczalnikiem wymienionym w TDS

7   
Wyszlifuj i przemyj obszar naprawy

8   
Nałóż odpowiedni lakiery bazowy i 
bezbarwny DeBeer



DeBeer to najwyższej jakości marka produktów 
renowacyjnych Valspar Automotive. Valspar 

Automotive należy do czołowych producentów 
powłok na świecie.   

WIĘCEJ INFORMACJI
Więcej informacji na temat DeBeer lub 

Valspar Automotive znajdziesz na stronach 
www.de-beer.com oraz www.valsparauto.com

DOŚWIADCZ 
RÓŻNCY
DEBEER 

JUŻ DZIŚ.


