
FP141 UNIVERSAL SURFACER

ONTDEK DE
ULTIEME AFWERKING



ONTDEK DE
ULTIEME AFWERKING

Productcode FP141W
Artikelnummer 402112002
Inhoud 3 L
Per doos 2

Productcode FP141G
Artikelnummer  402111001 (1 L) 

402111002 (3 L)

Inhoud 1 L, 3 L
Per doos 3, 2

Productcode FP141B
Artikelnummer 402113002
Inhoud 3 L
Per doos 2

UNIVERSAL SURFACER 
WIT

UNIVERSAL SURFACER
GRIJS 

UNIVERSAL SURFACER
ZWART

PRODUCTIEVERHOGEND 
De FP141 Universal Surfacer kan de productiviteit 
van een schadeherstelbedrijf verhogen omdat het 
zorgt voor kortere procescyclustijden. Geavanceerde 
technologie betekent dat de surfacer kan worden 
gebruikt voor het nat-in-nat aanbrengen en schuren, 
die beide een hoogwaardig eindresultaat opleveren 
met een uitstekende DOI in de basecoat.

De veelzijdigheid ervan is slechts een van de vele 
voordelen waarvan schadeherstelbedrijven kunnen 
profiteren bij het gebruik van deze surfacer. Het biedt 
een hoge laagdikte, is sneldrogend, gemakkelijk te 
schuren en kan worden gebruikt bij kleine tot grote 
reparaties op de meest voorkomende automotive 
ondergronden.

De FP141 Universal Surfacer is een hoogwaardig product dat ontworpen is voor de ultieme afwerking 
om te gebruiken voor processen met zowel schuren als niet schuren.

Octoral staat bekend om zijn voortdurende innovatie die de efficiëntie, effectiviteit en schadeherstel-
processen nu en in de toekomst verbetert. De FP141 Universal Surfacer is speciaal ontwikkeld om 
ervoor te zorgen dat met één product aan meerdere reparatiebehoeften kan worden voldaan.

GRIJSTINTEN 
De FP141 Universal Surfacer kan worden gemengd 
om elke Octoral grijstint te produceren, waardoor 
de kleurnauwkeurigheid en dekking van de basislak 
optimaal wordt. Formules voor grijstinten zijn 
beschikbaar in COINS.

De FP141 Universal Surfacer is verkrijgbaar in drie 
tinten: wit, grijs en zwart. Raadpleeg de onderstaande 
productgegevens voor meer informatie.



www.octoral.com

SCHUREN NAT-IN-NAT

MEER INFORMATIE
Neem voor meer informatie over de FP141 Universal 
Surfacer contact op met uw plaatselijke Octoral 
verkoopvertegenwoordiger.

SCHUREN NAT-IN-NAT

KENMERKEN & VOORDELEN:

Kenmerken Voordelen

Hoge laagdikte
•  Kleine krasjes opvullen en primen
•  Gebruik van één product voor 

meerdere doeleinden

Zijdeglans 
resultaat

•  Gladde basis die optimaal is voor 
Octoral basislakken

•  Bereik een hoogwaardige dekking 
en kleurnauwkeurigheid op het 
eindresultaat

Gemakkelijk te 
schuren

•  Bespaar tijd, middelen en 
verbruiksartikelen dankzij de goede 
schuurbaarheid

•  Verbeterde productformulering in 
vergelijking met andere producten

Flexibele
droog-
mogelijkheden

•  Sneldrogend - droogt in een paar uur 
bij 20 ⁰C

•  Kan worden gedroogd conform 
de werkomstandigheden in uw 
schadeherstelbedrijf

Kenmerken Voordelen

Nat-in-nat 
aanbrengen

•  Eén laag aanbrengen zonder concessies 
te doen aan de kwaliteit

•  Geen droogtijd vereist, onmiddellijk 
aanbrengen van de volgende laag 
zonder onderbreking

Hoogwaardig 
resultaat

•  Uitstekende vloei en egalisatie voor een 
gladde afwerking

•  Zorgt voor een onderscheidende 
uitstraling in de basislakken

Toepassing
•  Eenvoudige mengverhouding, 

gemakkelijk aan te brengen en te 
gebruiken

Rechtstreeks op
e-Coat-toepassing •  Vooraf schuren is niet nodig

Breed 
toepassings-
venster

•  Prime meerdere panelen tegelijk
•  Verhoog de productiviteit en 

optimaliseer het gebruik van de 
spuitcabine.

Dankzij de geavanceerde formule is de FP141 
Universal Surfacer extreem gemakkelijk te schuren, 
bespaart u tijd, schuurpapier en middelen, omdat 
minder geschuurd hoeft te worden om een vlak, glad 
eindresultaat te bereiken.

•  CONTROLELAAG 
De FP141 Universal Surfacer geeft een zijdeglans 
resultaat, wat inhoudt dat u gemakkelijk kunt zien 
waar u al geschuurd heeft, waardoor een extra 
controlelaag niet nodig is.

•  VEELZIJDIGE DROOGMOGELIJKHEDEN 
Een ander belangrijk voordeel voor 
schadeherstelbedrijven bij het gebruik van de 
FP141 Universal Surfacer is dat deze sneldrogend 
is, binnen een paar uur kan worden uitgehard bij 
20 °C of geforceerd worden gedroogd bij 60 °C of 
via infrarood. Het product kan op verschillende 
manieren gedroogd worden voor de verschillende 
behoeften van schadeherstelbedrijven.

De FP141 Universal Surfacer zorgt voor een gladde, 
gelijkmatige, zijdeglans afwerking in slechts één 
toepassing. De gelijkmatigheid tijdens het aanbrengen 
van de surfacer zorgt voor de ultieme afwerking die 
klaar is voor de volgende laag die meteen kan worden 
aangebracht, aangezien drogen niet nodig is, hetgeen 
tijd, energie en middelen bespaart en er geen extra 
reiniging vereist is voordat de topcoat aangebracht wordt.
 
•  E-COATED PANELEN 

Een belangrijk voordeel van het gebruik van de 
FP141 Universal Surfacer is dat deze rechtstreeks op 
e-Coated-panelen kan worden aangebracht zonder 
vooraf te hoeven schuren, wat minder tijd kost en de 
efficiëntie van deze stap en de vervolgstappen ten 
goede komt.

•  TOEPASSINGSVENSTER 
Met een toepassingsvenster van 15 minuten tot 
48 uur voor de volgende laag, is de FP141 Universal 
Surfacer perfect voor bulkpriming en het versnellen 
van werkprocessen. Het brede venster verhoogt de 
productie omdat meerdere panelen tegelijk kunnen 
worden geprimed zonder dat ze hoeven te worden 
geschuurd, waardoor het gebruik van de spuitcabine 
wordt geoptimaliseerd en werkprocedures 
efficiënter kunnen worden ingericht.

•  FLEXIBELE TOEPASSING 
De FP141 Universal Surfacer maakt gebruik van 
bestaande verharders en verdunners van Octoral, 
wat zorgt voor meer flexibiliteit en minder voorraad. 
Eenvoudige mengverhoudingen en uitstekende 
toepassingseigenschappen maken deze surfacer 
gemakkelijk te mengen, aan te brengen en levert 
een uitstekende afwerking.



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.


