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ONTDEK ROBUUSTE BASIS

BF10 UNIVERSAL BODY FILLER LIGHT 
De Universal Body Filler Light is 
een geavanceerde polyester body 
filler die is ontworpen voor vullen 

en afwerking. De universeel toepasbare filler werkt 
op staal, gegalvaniseerd staal, aluminium en met 
glasvezel versterkte kunststoffen. Het is gemakkelijk 
te verspreiden en kan worden gebruikt als body filler 
voor afwerking.

BF40 FIBREGLASS BODY FILLER

Een tweecomponten polyester 
body filler met een thixotropische 

structuur met glasvezels van 3 tot 6 mm. De 
verbeterde samenstelling zorgt ervoor dat het niet 
krimpt of scheurtjes vertoont, zelfs in zeer dikke lagen. 
Deze body filler is ontworpen voor het repareren 
van gecorrodeerde gebieden, het vullen van deuken 
en gaten, en kan rechtstreeks op staal worden 
aangebracht.

BF50 HIGH BUILD BODY FILLER 
(WHITE)

De witte High Build Body Filler kan 
gemakkelijk worden aangebracht in 

dikke lagen op grote oppervlakten zonder het risico op 
krimpen of haarlijnscheuren. Een thixotropische filler 
die in korte tijd droogt. Deze filler is de optimale keuze 
voor schadeherstelbedrijven die op zoek zijn naar een 
snelle maar nauwkeurige filler.

BF60 HIGH BUILD BODY FILLER 
(GREY)

De grijze High Build Body Filler is 
een ideale optie voor het vullen van 

ongelijke gebieden en deuken op talrijke oppervlakken, 
waaronder staal, gegalvaniseerd staal, aluminium en 
polyester materialen. De thixotrope tweecomponenten 
filler is gebruiksvriendelijk en biedt uitstekende 
schuureigenschappen.

BF70 ALUMINIUM BODY FILLER
Een tweecomponenten body filler 
gebaseerd op polyester die alumin-
iumdeeltjes bevat en ideaal is voor 

het vullen van deuken en gaten. De samenstelling 
betekent dat de filler niet krimpt of scheurt en dat het 
rechtstreeks op staal kan worden aangebracht met de 
mogelijkheid om te monteren en boren.

PA80 POLYESTER SPRAY FILLER

Deze hoogwaardige 
tweecomponenten polyester 
spuitfiller kan worden aangebracht 
met een bovenbekerspuitpistool. 
Geschikt voor allerhande 
carrosseriewerkzaamheden is het de 

perfecte optie voor grote reparatieoppervlakken. De 
uitstekende hechtende eigenschappen betekenen dat 
deze filler gemakkelijk aan te brengen en makkelijk te 
schuren is terwijl deze snel droogt.

Bij Octoral werken we voortdurend om ervoor te zorgen dat we u een compleet productportfolio kunnen 
aanbieden. Onze nieuwste introductie van body fillers en spot primers betekent dat we u nu een complete 
autoschadehersteloplossing kunnen bieden en een professionele basis kunnen garanderen die perfect 
werkt met onze Octoral systemen. Ons dynamische assortiment body fillers en spot primers zorgt ervoor 
dat u niet meer verder hoeft te kijken dan Octoral voor al uw autoschadeherstelbehoeften, en biedt u een 
one-stop-oplossing voor premium autoschadeherstelwerkzaamheden.

Raadpleeg de onderstaande informatie voor meer informatie over onze nieuwste producten.



www.octoral.com

HOE TE BESTELLEN
Octoral Body Fillers en Spot Primers zijn nu beschikbaar. U vindt onderstaand een overzicht van de informatie die u nodig heeft voor 
het bestellen van deze producten.

PRODUCTGEGEVENS  

Productcode Productnaam Artikelnummer Inhoud per doos

BF10 Universal Body Filler Light 800091001 1 L 6

BF40 Fibreglass Body Filler 800094007 1.5 L 6

BF50 High Build Body Filler White 800095007 1.8 KG 6

BF60 High Build Body Filler Grey 800096007 2 KG 6

BF70 Aluminium Body Filler 800097007 1.9 KG 6

PA80 Polyester Spray Filler  800098001 1 L 6

PA3 Spot Primer White 400003005 400 ML 6

PA5 Spot Primer Light Grey 400005005 400 ML 6

PA7 Spot Primer Mid Grey  400007005 400 ML 6

PA3 SPOT PRIMER WHITE
PA5 SPOT PRIMER LIGHT GREY
PA7 SPOT PRIMER MID GREY

De Spot Primers zijn ontworpen voor herstel van kleinere plekken en kunnen 
worden gebruikt om doorgeschuurde delen te bedekken voor een consistente basis. 
De aerosol canister zorgt voor snelle en eenvoudige toepassing. Sneldrogende 
eigenschappen zorgen voor snellere hersteltijden en kunnen worden gebruikt voor 
reparaties op basis van zowel oplosmiddel als water.

Verkrijgbaar in drie tinten voor nog betere matchmogelijkheden voor zowel de 
undercoat als de autokleur.

MEER INFORMATIE
Neem contact op met uw lokale Octoral vertegenwoordiger 
voor meer informatie over de hulp die wij kunnen bieden bij 
het nog succesvoller maken van uw lokale lancering.



OCTORAL
Octoral is een merk van Valspar Automotive.

Valspar Automotive in Lelystad is een dochteronderneming van
Sherwin-Williams, een van ‘s werelds grootste coatingsfabrikanten.

MEER INFO
Meer weten over Octoral of Valspar Automotive? Kijk dan op

de websites www.octoral.com en www.valsparauto.com

ONTDEK VISIONAIR DENKEN.


