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WOW! OCTORAL GEEFT EEN

SCHITTEREND RESULTAAT
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OCTORAL

Een wereld aan coatingoplossingen in één vernieuwend en compleet 
systeem: dat biedt Octoral. Met Octoral beschikt u over alle 
producten voor uw volledige applicatie. Van kaal metaal tot briljante 
finishing touch met blanke lakken, meer dan Octoral heeft u niet 
nodig! Ontdek zelf dat u betere resultaten behaalt... met Octoral!

Wow! Die reactie krijgt u van autobezitters als u schade herstelt met 
Octoral. Uw expertise in combinatie met het complete Octoral systeem 
staan garant voor een schitterend eindresultaat. Met een hoge 
productiviteit en optimaal rendement als bijkomende voordelen. 

VERRASSEND COMPLEET
In het Octoral-programma staan de mengkleursystemen centraal. 
Deze worden aangevuld met reinigers, plamuren, primers en 
surfacers, additieven, verharders, verdunners, blanke lakken en special 
effect toners. Maar Octoral biedt veel meer dan producten alleen. 
Het staat ook garant voor partnership met toegevoegde waarde. 
Een team kleur- en applicatiespecialisten is paraat om u te adviseren. 
In onze Business & Technical Centres verhogen we de kennis van onze 
partners met een uitgebreid aanbod aan trainingen.

OPMERKELIJK
IN REFINISHING



OCTORAL IS 100% 
FULL COLOUR

EEN COMPLEET SYSTEEM
Octoral is een compleet systeem waarmee u vrijwel alle applicaties tot in perfectie kunt 
uitvoeren. Mengkleursystemen, aanvullende producten, kleurinformatie... alles is op 
elkaar afgestemd zodat u sneller en efficiënter werkt. In iedere druppel Octoral zit 
een enorme hoeveelheid kleurkennis. Kennis die we graag met u delen, iedere dag! 
Geen ander merk autoreparatielakken heeft zoveel kleurkennis in huis. 

ZO MAAKT U DE PERFECTE 

KLEURMATCH, ALTIJD!

PERFECTE MATCH
Octoral staat voor kleur. Wij leveren vrijwel alle formules voor OEM-kleuren, dankzij 
ons wereldwijde kleurinformatiesysteem. Met het digitale colour retrieval systeem 
COINS, de Valspar fotospectrometer, Valspar Color Maps en de Valspar Color Box met 
bijna 10.000 kleurstalen bent u volledig uitgerust om de meest complexe kleuren perfect 
te matchen.



Octoral gebruikers staan er nooit alleen voor. Via trainingen bij 
u op locatie of in één van onze Business & Technical Centres 
verhogen we de kennis van uw medewerkers. We verbeteren 
bovendien hun technische vaardigheden zodat uw productiviteit 
verbetert. Direct. Natuurlijk kunt u ook altijd een beroep doen op 
de kennis van onze vertegenwoordiger in uw regio. Met ons advies 
en uw deskundigheid bereiken we samen meer!

SAMEN MEER
BEREIKEN
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PRODUCTEN IN KAART

Voor iedere toepassing heeft 
Octoral de juiste verharder 
die past bij uw wensen en 
werkomstandigheden.

VERHARDERS

Voor elke gebruiker en elk 
project is er een passende 
Octoral verdunner: universeel, 
traag, medium of juist snel.

Het assortiment primers 
en surfacers van Octoral is 
de basis voor een optimaal 
eindresultaat. De compacte, 
maar complete lijn plamuren 
van Valspar Automotive is 
geschikt voor universeel 
gebruik. 

PRIMERS EN 
SURFACERS 
EN PLAMUREN

VERDUNNERS

Uitgebreide reiniging is 
de basis voor professioneel 
schadeherstel. Octoral heeft 
diverse producten, zowel voor 
schadeherstel als het reinigen 
van uw apparatuur.

REINIGERS 

Watergedragen laksysteem 
van Octoral. Garandeert 
een extreem hoge
kleurnauwkeurigheid dankzij 
zorgvuldige pigmentselectie. 
De uitstekende dekking 
vermindert het aantal lagen 
en versnelt de droging.

OCTOBASE 
ECO PLUS 
SYSTEEM



Een verbazingwekkend mooi 
eindresultaat... dat bereikt 
u met de blanke lakken van 
Octoral. De finishing touch!

BLANKE
LAKKEN

VOC-conform 2K HS 
polyurethaan mengsysteem, 
speciaal voor personenauto’s 
en commerciële voertuigen.

OCTOCOAT 
HS420 
SYSTEEM

Met additieven van Octoral 
geeft u onze autoreparatie-
lakken precies de gewenste 
eigenschap.

OVERIGE MEER INFORMATIE OVER
OCTORAL PRODUCTEN

In de Octoral productbrochure en op de website www.octoral.com 
vindt u meer informatie over de diverse producten.
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www.valsparauto.com

Octoral is een merk van Valspar Automotive, onderdeel van het beursgenoteerde 
Valspar Corporation. Dit moederbedrijf, opgericht in 1806, is één van ‘s werelds grootste 
coatingsfabrikanten. Valspar Automotive produceert en distribueert autoreparatielakken 
van Octoral. 

MEER INFO?
Meer weten over Octoral of Valspar Automotive? Kijk dan op de websites 
www.octoral.com en www.valsparauto.com.

OCTORAL

EEN MERK VAN
VALSPAR AUTOMOTIVE

OPMERKELIJK IN REFINISHING

690132001


