
DEBEER
ROBI RÓŻNICĘ

SZYBKIE
BEZKOMPROMISOWE 

SCHNIĘCIE
8-814 FAST PERFORMANCE CLEAR I 
8-810 FAST PERFORMANCE HARDENER



Przeznaczony do produktów na bazie wody i 
rozcieńczalników, 8-814 Fast Performance Clear zapewnia 
doskonałe rezultaty, gdy jest używany z seriami WaterBase 
900+ i BeroBase 500. Jako część naszego systemu zgodnego 
z LZO, jest on dostarczany z dedykowanym utwardzaczem 
8-810 Fast Performance Hardener i bezproblemowo 
współpracuje z istniejącymi rozcieńczalnikami DeBeer.

Zero kompromisów
8-814 Fast Performance Clear wysycha w zaledwie 10 
minut, ale w przeciwieństwie do innych szybkoschnących 
lakierów bezbarwnych, które ograniczają się do małych, 
szybkich napraw, ten produkt zapewnia nieskazitelne 
wykończenie przy naprawach punktowych i pracach 
średniej wielkości - do 5 elementów (kompletny 
przód lub cały bok pojazdu). Szerokie okno aplikacji 
zapewnia dłuższy czas pracy z produktem, zwiększając 
przepustowość i ogólną wydajność procesu naprawy przy 
jednoczesnym znacznym zmniejszeniu zużycia energii.

DeBeer Refi nish stawia sobie za cel dostarczanie innowacyjnych produktów, które zwiększają 
produktywność warsztatu i poprawiają ogólną rentowność. Korzystając z najnowszej 
technologii, opracowaliśmy nowy szybkoschnący lakier bezbarwny, który wysycha po 
zaledwie 10 minutach w temperaturze 60°C i może być nakładany w jednym kroku. 

Nr produktu  8-814

Nr artykułu  8-814/1

Pojemność  1 L

W kartonie  6

Nr produktu  8-814

Nr artykułu  8-814/5

Pojemność  5 L

W kartonie  3

Nr produktu  8-810

Nr artykułu  8-810/.5

Pojemność  0.5 L

W kartonie  6

Nr produktu  8-810

Nr artykułu  8-810/2.5

Pojemność  2.5 L

W kartonie  6

FAST 
PERFORMANCE 
CLEAR

FAST 
PERFORMANCE 
HARDENER

Jak zamawiać
8-814 Fast Performance Clear i 8-810 Fast Performance Hardener są już dostępne. Informacje potrzebne do 
jego zakupu znajdziesz poniżej.

Nr produktu  8-814 Nr produktu  8-810

SZYBKIE SCHNIĘCIE 
BEZ KOMPROMISÓW

Łatwy w użyciu 
Proporcje mieszania 2:1 zapewniają szybkie i proste 
przygotowanie, a żywica sprawia, że produkt jest łatwy 
w obsłudze i łatwy w aplikacji. Dobre właściwości 
natryskowe i rozlewność pozwalają na dokładną i 
płynną pracę, zapewniając wykończenie o doskonałym 
wyglądzie i wysokim połysku.

Szybkie i elastyczne suszenie
Schnięcie w 10 minut to nie jedyna cecha wyróżniająca 
8-814 Fast Performance Clear. Charakteryzuje się on 
także szybkim wysychaniem na powietrzu (20°C) z 
czasem schnięcia wynoszącym zaledwie 60 minut 
lub wygrzewaniem w piecu (40°C) w czasie o połowę 
krótszym. Jego elastyczność pozwala warsztatom 
blacharskim zaoszczędzić czas, zasoby i energię bez 
uszczerbku dla wydajności i użyteczności.
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Uniwersalne lakiery bezbarwne

8-814 Fast Performance Clear

SUCHY W DOTYKUCZAS SCHNIĘCIA
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CECHY ZALETY

• Szybkie schnięcie (zaledwie 10 minut) Skraca czasy procesów, zwiększając przepustowość
w kabinie, jednocześnie oszczędzając czas, materiały 
i energię

• Aplikacja w jednym kroku Zwiększa produktywność, oszczędza czas i materiały

• Proporcje mieszania 2:1 Łatwy do mieszania

• Aplikacja Łatwa aplikacja i dobra rozlewność oraz wysoki połysk

• Uniwersalność Sprawdza się w każdych warunkach warsztatowych i 
każdym klimacie

• Szerokie okno aplikacji Nadaje się do małych i średnich napraw 
(do 5 elementów), kompletny przód lub boki pojazdu

• Efekt końcowy Wysoki połysku

Na
powietrzu

Na
powietrzu

20°C* 20°C*

Wymuszone 
suszenie

Wymuszone 
suszenie

60°C* 60°C*

Wygrzewanie 
w niskiej 
temperaturze

Wygrzewanie 
w niskiej 
temperaturze

40°C* 40°C*

* Temperatura elementu 



DeBeer Refi nish to marka 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
RÓŻNICY
DEBEER

JUŻ DZIŚ.

A brand by


