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doskonałe dopasowanie  
każdego koloru

przełom w błyszczących  
czerwonych samochodach z 
intensywnym efektem



“trafienie w dziesiątkę jest jedyną 
rzeczą, która się liczy”

 Jim Johnson | Łucznik
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wielowarstwowy efekt w trzech prostych krokach

BeroBase Seria 500+

Kod produktu: 5184 -3,5 litra
WaterBase Seria 900+

Kod produktu:9184-1 litr
Industrial coating Seria IC+

Kod produktu: IC196 -3,5 litra

ZamóWIenIa 
Pigment DeBeer Refinish Metallic Bright Red  
jest dostępny w następujących opakowaniach:

szybciej, łatwiej, lepiej.
błyszczący, intensywny czerwony kolor w jednej chwili.

1  czerwony metaliczny 
pod kolor

Pierwszą aplikowaną warstwą 
jest barwiona warstwa 
efektu, która natychmiast 
daje pożądany rezultat i jest 
identyczna z pierwotnym 
kolorem samochodu.

2  barwiona transparent-  
na BaZa

Druga warstwa jest lekko 
zabarwionym lakierem ba-
zowym. Warstwa ta zapewnia 
dodatkową głębię i pasow-
ność koloru. Co więcej, jest 
łatwa w aplikacji.

3  lakier 
bezbarwny

Ostatnia warstwa jest w 100% 
transparentną wierzchnią 
warstwą, która dostarcza 
błyszczący efekt końcowy z 
trwałym zabezpieczeniem.
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błyszczący czerwony może być stoso-
wany w wielu modelach takich jak:

Opel Inferno Rot

Alfa Romeo Competizione Red

Mazda Velocity Red

Peugeot Rouge Babylon

Ford Candy Red

As well as on other models

ZamóWIenIa 
Pigment DeBeer Refinish Metallic Bright Red  
jest dostępny w następujących opakowaniach: zalety 3-warstwo-

wego systemu 
debeer refinish 

• łatwy do mieszania odpowie. koloru,
• jednolite wykończenie;
• łatwy w aplikacji;
• brak pośredniej mieszanki;
• brak prób i błędów.
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Rozbudowaliśmy system kolorów o nowy pigmen mieszalniczy, 
możemy teraz zaoferować Wam łatwy sposób idealnego          
osiągnięcia intensywnego efektu w jaskrawo czerwonych        
samochodach. Ze względu na dopasowanie warstwy pod koloru, 
złożone mieszanki pośrednie nie są już potrzebne. Teraz możesz 
osiągnąć niespotykany efekt końcowy: głębokiego,                     
intensywnego czerwonego koloru metalicznego, a w efekcie     
końcowym, perfekcyjnie pasującego do oryginalnego koloru 
samochodu. 

unikatowy 3-warstwowy system  
dla znakomitego efektu
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www.de-beer.com

www.valsparauto.com

DEBEER REFINISH

Marka Valspar Automotive

DeBeer Refinish to marka Valspar Automotive. Valspar Automotive
jest częścią Valspar Corporation. Założona w 1806 roku, rodzinna
firma jest jednym z największych na świecie producentów powłok.
Valspar Automotive produkuje i dystrybuuje system renowacji
pojazdów DeBeer Refinish.

WIĘCEJ INFORMACJI ?
Jeśli chcesz wiedzieć więcej o DeBeer Refinish lub Valspar
Automotive, odwiedź www.de-beer.com i www.valsparauto.com

unikatowy 3-warstwowy system  
dla znakomitego efektu

68-065PL


