
PA35 UV ACTIVE PRIMER EN TU35 UV Primer Balancer

ONTDEK SNELLE RESULTATEN



BESTELLEN
Octoral UV Active Primer is nu beschikbaar. 
De informatie die u nodig heeft voor het bestellen van 
het product wordt hieronder weergegeven.

Bij Octoral begrijpen we dat schadehersteltijd 
cruciaal is voor zakelijk succes. Als leiders in
innovatie hebben we de UV Active Primer ontwikkeld
voor een efficiënter en productief reparatieproces.

SNELHEID = PRODUCTIVITEIT 
We bieden schadeherstelprofessionals een innovatief 
product dat bedrijfsresultaten verhoogt terwijl premium
resultaten geleverd worden. Onze nieuwe UV Active
Primer verhoogt prestaties voor spot en snelle 
reparaties, bespaart tijd zonder een gladde afwerking
in gevaar te brengen. Het kan aangebracht
worden op meerdere ondergronden en droogt in 
slechts vijf minuten bij gebruik met een UV-lamp.

VERANDER HET SPEL
•   Innovatief uitharden: door het gebruik van UV-

technologie, kan de primer in slechts vijf minuten 
uitharden bij gebruik met een UV-lamp.

•   Toepassing op meerdere ondergronden: het
kan rechtstreeks worden aangebracht op een goed
voorbereide e-coat, staal, gegalvaniseerd staal,
aluminium en de meest voorkomende kunststoffen
in de auto-industrie.

•   Ongelimiteerde pot life: het product kan 
gemengd worden en dan de hele week gebruikt 
worden vanwege de ongelimiteerde pot life. 
Bewaar het gemengde product simpelweg in een 
UV resistente houder. 

•   Geen schoonmaak van het spuitpistool 
nodig: we raden aan om een vast spuitpistool te 
gebruiken voor de UV Primer – op deze manier 
bespaart u tijd omdat het spuitpistool niet na ieder 
gebruikt gereinigd hoeft te worden, zorg er wel 
voor dat u de spuitmond met een UV resistente 
dop afdekt.

•   Uitstekende eigenschappen: het zorgt voor 
een gladde afwerking met uitstekende vul- en 
schuureigenschappen.

•   Snelle applicatie: gebruiksgemak en snelle applicatie 
kan de productiviteit van het schadeherstelbedrijf 
en procestijden enorm verbeteren.

•   Zeer compatibel: compatibel met de Octobase en 
Octobase Eco Plus Systemen.

MEER INFORMATIE
Een innovatieve, snelle primer die ideaal is voor
premium spot reparaties en efficiënt schadeherstel.

Neem om er achter te komen hoe we u kunnen 
helpen uw lokale lancering nog succesvoller 
te maken, contact op met uw lokale Octoral 
verkoopvertegenwoordiger.
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Artikelnr
Inhoud
Per doos 

PA35
400950001
1 L
6

Productcode
Artikelnr
Inhoud
Per doos 

TU35
309100001
1 L
6



www.octoral.com

INNOVATIEVE UV-UITHARDING 
De nieuwste innovatie van Octoral gebruikt UV-licht
om uithardingstijden te verminderen tot slechts vijf 
minuten bij gebruik van een UV-lamp.
De primer hardt uit wanneer de foto-initiatoren in
de coatings worden blootgesteld aan UV-A licht, 
zodat energie-intensief geforceerd drogen of 
infrarood (IR)-apparatuur niet meer nodig is. De UV 
Active Primer is een toegankelijke en handige optie 
voor schadeherstelbedrijven om de prestaties te 
verbeteren.

EEN PRODUCTIVITEITSBOOST
Alles aan onze UV Active Primer is ontworpen om 
uw reparatieproces te versnellen. Met zijn snelle 
uithardingstijd en gemakkelijke mengverhouding 
verhoogt de Octoral UV Active Primer de 
productiviteit en verbetert hij de efficiëntie van 
middelen en mensen in uw schadeherstelbedrijf.

PERFECTE PARTNERSCHAPPEN 
Ons succes is gebaseerd op vertrouwensrelaties met 
onze partners die onze visie delen. Terwijl we vooruit 
kijken, is het ons doel om ambitieuze bedrijven te 
helpen hun volledige potentieel te halen. Wij geven 
u toegang tot onze toonaangevende expertise, 
innovatieve technologie en wereldwijde kracht.
U kunt ook vertrouwen op ons voor geavanceerde 
training en actieve lokale ondersteuning, waardoor 
u totaal vertrouwen krijgt. Door samen te werken 
met ons krijgt u een betere concurrentiepositie, 
winstgevendheid en groei – met nog meer om naar 
uit te kijken in de toekomst.

Bedrijven over de hele wereld vertrouwen op
Octoral om te helpen hun toekomstige succes vorm 
te geven – doe vandaag nog mee.

EEN VERSNELD PROCES OCTORAL UV ACTIVE PRIMER TOEPASSING

Zorg dat het te repareren
gedeelte is geprepareerd op basis
van de TDS.

Meng het product volgens de 
aanwijzingen in de TDS.

Spuit 1-2 lagen.

 Wacht 5 minuten tussen de lagen
en 5 minuten voor aanvang
UV-uitharding.

UV-uitharding gedurende 5 
minuten, afhankelijk van de 
opbouw van de laag en UV-
lampsoort – raadpleeg de TDS 
voor de specificaties van de 
UV-lamp.

Reinig het reparatiegebied met 
een solvent product zoals vermeld 
in de TDS, aanbrengen een droog 
wrijven.

Schuur en reinig het te repareren
gebied.

Breng de gewenste Octoral
basecoat aan en werk af zoals u
normaal zou doen.
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Octoral is een merk van Valspar Automotive. 
Valspar Automotive is een 

dochteronderneming van Sherwin-Williams,
een van ‘s werelds toonaangevende 

fabrikanten van autolakken.

MEER INFO
Als u meer wilt weten over Octoral of 

Valspar Automotive, ga dan naar 
www.octoral.com en www.valsparauto.com.

Ontdek
visionair
denken.


