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GEMAAKT VOOR PRECISIE:  

OCTORAL
KLEURENTOOLS
DE PERFECTE KLEURMATCH!
De perfecte kleurmatch maken, het kan met de 12 kleurentools 
van Octoral. In deze brochure vindt u alle informatie over de 
slimme hulpmiddelen die uw werkproces versnellen. Lees de 
brochure en ontdek dat u ook bij complexe kleuren met de 
juiste tool de perfecte match maakt! Altijd!

OCTORAL STAAT VOOR KLEUR
Wij leveren vrijwel alle formules voor OEM-kleuren, dankzij ons 
wereldwijde kleurinformatiesysteem. Met de kleurentools matcht 
u werkelijk alle kleuren, ook de meest complexe!

WORD KLEURPROFESSIONAL
Kleur matchen vraagt naast het beschikken over kleurentools specifi eke 
kennis en vaardigheden. Een vaktraining in onze Business & Technical 
Centres of bij u op locatie maakt van u en uw medewerkers een kleur-
professional!
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VALSPAR SPECTROFOTOMETER

Met de Valspar Spectrofotometer vindt u met één druk op de knop de juiste kleurmatch in de 
omvangrijke database van COINS. Deze plug-and-play kleurentool biedt keuze uit meerdere talen 
en is eenvoudig te kalibreren. Valspars kleurexperts doen doorlopend onderzoek en voegen 
dagelijks informatie toe aan de database. Door wekelijkse updates is de meest actuele informatie 
altijd voorhanden. Meer informatie? Vraag de speciale Valspar Spectrofotometer brochure aan!

TIP: gebruik naast de Valspar Spectrofotometer de unieke Coarseness Selector. Dit is een waaier 
met zes voorbeelden om de juiste grofheid van eff ect- en metallickleuren te bepalen.

ARTIKELNUMMER
 66-360 Valspar Spectrofotometer
 64-002 Valspar Coarseness Selector
 66-361 Valspar Spectrofotometer hoes
 60960NL Valspar Spectrofotometer brochure

DE PERFECTE MATCH  
MET ÉÉN DRUK OP DE KNOP

COINS: HET DIGITALE KLEURINFORMATIESYSTEEM

VALSPAR COLOR BOX

Vrijwel iedere OEM-kleurformule is beschikbaar in 
COINS, ons gepatenteerde kleurinformatiesysteem. Een 
must-have voor het professionele schadeherstelbedrijf. 
De software heeft een gebruikersvriendelijke interface 
en is te koppelen aan de Valspar Spectrofotometer en 
onze weegschalen.

ARTIKELNUMMER
 690111000 Octoral COINS Installatie CD

De Valspar Color Box bevat de kleuren van bijna ieder 
automerk en ieder model. Met dit immense palet van 
105 waaiers met meer dan 7000 chips met spuitkleuren 
vindt u gegarandeerd de juiste kleur. Deze tool (met 
indeling naar autofabrikant) stelt u in staat verschillende 
varianten van originele autokleuren te visualiseren. 
Zonder een teststaal te maken! Drie keer per jaar 
verschijnt er een update.

ARTIKELNUMMER
 6098026 Valspar Color Box versie juni 2015



OCTORAL TINTING GUIDE

SNEL EN NAUWKEURIG BIJTINTEN

VALSPAR AUTOMOTIVE COLOR INFORMATION MAP

MENGKLEURKAART

Met de Valspar Automotive Color Information Maps zijn 
kleuren gemakkelijker te matchen. De kleurentool telt 
drie kleurboeken met gespoten chips die een waarheids-
getrouw beeld geven van de afwerklaag. Zoek kleuren op 
familie, vind kleuren zonder code of bied uw klant een 
grote variatie aan kleurmogelijkheden. De kleurmappen 
zijn beschikbaar voor solid- en eff ectkleuren en single 
stage eff ectkleuren* uit de Octoral systemen:
 Octobase Eco Plus Systeem
 Octocoat HS420 Systeem

ARTIKELNUMMER
 VGG.NP001 Valspar Color Information Map-1, 
  Solid kleuren
 VGG.NP002*  Valspar Color Information Map-2, 
  Single Stage kleuren
 VGG.NP003 Valspar Color Information Map-3, 
  Base Coat kleuren

De mengkleurkaart biedt een compleet overzicht van 
de Octoral mengkleuren, in voltonen en 50/50 meng-
verhouding met wit. De kaart is beschikbaar voor het 
Octocoat HS420 Systeem.

ARTIKELNUMMER
 690101300 Octoral Octocoat HS420 Systeem 
  Mengkleurkaart

De Octoral Tinting Guide is een wandkaart waarmee u snel en nauwkeurig kunt bijtinten. 
De Tinting Guide is een combinatie van de mengkleurkaart en kleurencirkelposter en bevat:
 origineel gespoten stalen met een compleet overzicht van solid-, metallic- en eff ectkleuren;
 een indicator die het eff ect van toevoeging van verschillende lagen zwart zichtbaar maakt;
 een indicator voor het bepalen van de grofte van metallic-/eff ectkleuren;
 een handige non-permanente markeerstift om de 
 hoek vast te stellen voor face, fl op1 en fl op2. 

Op www.octoral.com/tintingguide wordt uitgelegd hoe 
deze kleurentool werkt. Het is ook mogelijk om een 
specifi eke training te volgen in onze Business & Technical specifi eke training te volgen in onze Business & Technical 
Centres of bij u op locatie.

ARTIKELNUMMER
 690129009 Octoral Tinting Guide Octobase Eco 
  Plus Systeem

*Alleen voor de Noord-Amerikaanse markt
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COLOR COMPUTER SYSTEM EX 

7.1 KG WEEGSCHAAL

VALSPAR ORIGINAL MOTOR AND FANTASY COLOR MAP

VALSPAR RAL KLEURWAAIER

De Color Computer System EX is een Zone 2 
goedgekeurde computer voor veilig gebruik in 
werkplaatsen en mengruimtes. De computer is stof-
bestendig en makkelijk schoon te maken. De hardware 
is geoptimaliseerd voor het gebruik van COINS software. 
Controleer vooraf welke zone-goedkeuring verplicht is in 
uw land of regio, zodat u voldoet aan lokale wetgeving!

ARTIKELNUMMER
 66-385 Color Computer System EX

Voor nauwkeurige metingen tot 0.1 gram gebruikt u 
de Mettler 7.1 kg Scale. Dit meetinstrument is 
stand-alone inzetbaar, maar ook in combinatie met de 
Color Computer System EX en COINS software.

ARTIKELNUMMER
 66-004/90 Mettler 7.1 kg weegschaal

U zoekt de juiste kleur van een motorfi ets? Daarvoor 
is de Valspar Original Motor and Fantasy Color Map 
beschikbaar. Deze map bevat chips van de belangrijkste 
motorfi etskleuren, gebaseerd op originele voorbeelden. 
De Valspar Original Motor and Fantasy Color Map is 
alleen als referentiegids te gebruiken. Het vinden 
van een nauwkeurige kleurmatch vraagt om ervaring en 
kleurenkennis van de spuiter.

ARTIKELNUMMER
 64-003 Valspar Original Motor and 
  Fantasy Color Map

Met de Valspar RAL Kleurwaaier vindt u de goede 
match bij RAL-kleuren. Met meer dan 200 gecoate 
strips en bijbehorende kleurformules matcht u bijna 
iedere RAL-kleur.

ARTIKELNUMMER
 64-001 Valspar RAL Kleurwaaier



COLOUR SUPPORT FORM

KLEURTRAINING

Het Valspar Colour Support Form (CSF) is een 
razendsnelle service voor onze partners. Zij kunnen 
online vragen stellen aan onze kleurexperts. Omdat 
Valspar wereldwijd en in alle tijdzones opereert, 
worden vragen altijd snel beantwoord. Dit geeft 
schadeherstelbedrijven de snelheid en fl exibiliteit die 
zij nodig hebben. 

GOED OM TE WETEN: Als u ondanks alle kleurentools 
toch niet de juiste kleurmatch vindt, levert Valspar 
binnen 48 uur na ontvangst van een kleurstaal de juiste 
formule!

Om uw kleurmatching deskundigheid, technieken en 
productiviteit te verhogen, bieden wij gespecialiseerde 
vaktrainingen. De kleurtraining biedt u alle benodigde 
kennis en vaardigheden voor het maken van foutloze 
kleurmatches. Vanzelfsprekend zijn kleurentools zoals 
de Octoral Tinting Guide en Valspar Spectrofotometer 
een belangrijk onderdeel van de trainingen. Deze 
trainingen worden in Valspars Business & Technical 
Centres gegeven of bij u op locatie.

PANELEN
Valspar maakt voor het bepalen van kleurformules 
ook gebruik van originele panelen. Inzendingen vanuit 
de hele wereld zorgen voor perfectionering van kleur-
informatie. Het Global Color Technology Lab verwerkt 
kleuren van panelen (tot 5 jaar) tot kleurformule. 
Meer informatie over de panelen? Stuur een e-mail 
naar colour@valspar.com.
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Meer weten over kleurentools, trainingen en 
andere Octoral-producten? Neem contact op 
met uw lokale vertegenwoordiger.

MEER INFORMATIE?
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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

690138001


