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TA875   
FADE-OUT THINNER

 
De nieuwe TA875 Fade-Out Thinner liquid van 
Octoral zorgt voor een ongelooflijk uitspuitproces.  
De introductie ervan is een aanwinst voor het 
Octoral portfolio en vormt een aanvulling op de 
huidige TA875 Fade-Out Thinner spuitbus binnen 
het assortiment.

De vloeibare aanpassing is gemakkelijk te mengen en 
kan voor een hoogwaardige afwerking worden gemengd 
met elke blanke lak en 2K Topcoat van Octoral. 
Het product heeft voortreffelijke bevochtigings-
eigenschappen, versmelt perfect met het overgangs-
gebied en zorgt voor een vlakke overgang naar de 
bestaande afwerking, waardoor het reparatiegebied 
onzichtbaar wordt. De Fade-Out Thinner liquid kan  
in meerdere lagen worden aangebracht.

Als onderdeel van de introductie van TA875  
Fade-Out Thinner liquid zal de TA855 2K Spot Repair 
Thinner worden gesaneerd. Dit product zal niet 
langer leverbaar zijn zodra de voorraad op is.

HOE TE BESTELLEN  
TA875 Fade-Out Thinner is nu leverbaar. U vindt 
onderstaand een overzicht van de informatie die u 
nodig hebt voor het bestellen van het product.

Octoral ontwikkelt voortdurend producten om procestijden te verkorten, de winstgevendheid en 
klanttevredenheid te verhogen. De TA875 is onze nieuwste introductie die gericht is op het verbeteren 
van de efficiëntie van schadeherstelbedrijven en het verkorten van de totale doorlooptijd van reparaties.  

MEER INFORMATIE    
Wilt u meer weten over hoe we uw lokale introductie van de Octoral 
TA875 Fade-Out Thinner nog succesvoller kunnen maken? Neem dan 
contact op met uw lokale Octoral-verkoopvertegenwoordiger.

TA875 FADE-OUT THINNER

ONTDEK
ONGELOOFLIJKE BLENDING

KENMERKEN EN VOORDELEN:
Eenvoudig te mengen Versmelt naadloos wanneer het wordt gemengd met blanke lakken en 

2K Topcoats van Octoral

Spuiteigenschappen Goede vloeiing en nivellering, voor ongelooflijke resultaten

Bevochtigingseigenschappen Geeft meer vertrouwen tijdens het uitspuitproces van de topcoat

Glanzende afwerking Door de productformulering is een onzichtbare reparatie mogelijk, 
waardoor een uitstekende reparatie ontstaat

Precisie in afwerking Kan in meerdere lagen worden aangebracht 

Ideaal voor meerdere 
reparatieprojecten 

Verhoogt de productiviteit en efficiëntie

Itemnummer TA875
Artikelnummer 304109001
Inhoud 1 L
Per doos 6


