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Carglass® ontvangt ketencertificering 
voor e’Sense van R-M Autolakken 
 
Maarsen, 6 november 2019 – Carglass® heeft recent een e'Sense ketencertificering ontvangen 

van R-M Autolakken. Klanten van R-M kunnen in aanmerking komen voor een e'Sense 

certificaat wanneer zij de duurzame e'Sense productlijn van R-M gebruiken. Deze producten 

worden vervaardigd volgens het gecertificeerde ‘biomassa balans’ principe van BASF en dragen 

zo bij aan een vermindering van de uitstoot van CO2. Omdat alle Carglass® locaties in Nederland 

de e'Sense producten gebruiken, werd onlangs het ketencertificaat in het R-M Refinish 

Competence Center in Maarssen overhandigd aan Willem Mes, Directeur Operations van 

Carglass®. Aansluitend op de overhandiging van het ketencertificaat aan de overkoepelende 

Carglass®-organisatie, zullen de komende periode alle 24 Carglass®-vestigingen een eigen 

e'Sense certificaat ontvangen uit handen van R-M. 

 

Duurzame productlijn voor herstel van kleine autoschade 

Het e'Sense portfolio is speciaal geselecteerd omdat ze optimaal bijdragen aan efficiënt 

schadeherstel. Het assortiment omvat een UV grondvuller, plamuur, verharder, blanke lak en twee 

additieven. De duurzame productlijn is vooral geschikt voor herstel van kleine autoschade. Dit sluit 

naadloos aan bij de behoefte van Carglass®, die in dit segment actief is op de Nederlandse markt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Onderschrift van links naar rechts: 

Daniel Bauwens (Managing Director Benelux BASF Coatings Services) overhandigt het e'Sense ketencertificaat aan 

Willem Mes (Directeur Operations Carglass®) 
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Bescherming van klimaat en milieu 

Door te werken met R-M e'Sense producten zet Carglass® zich als R-M e'Sense partner actief in 

voor de bescherming van het klimaat en milieu. In het productieproces van de e'Sense producten 

worden minder fossiele grondstoffen gebruikt en als gevolg hiervan wordt de uitstoot van CO2 

beperkt. In de zogeheten ‘biomassa balans’ methode wordt rekenkundig het aandeel 

hernieuwbare grondstoffen aan de producten van de e'Sense lijn toegewezen. De daartoe 

gebruikte berekeningsmethode is gecertificeerd door REDcert. Zo kunnen via het calculatiemodel 

de fossiele grondstoffen in de e'Sense producten volledig vervangen worden door hernieuwbare 

grondstoffen. R-M heeft zich tot doel gesteld om de verkoop van e'Sense producten te stimuleren, 

omdat hiermee het percentage hernieuwbare grondstoffen in het proces verhoogd wordt. Op 

deze manier kunnen klanten zoals Carglass® zelf een actieve bijdrage leveren aan een zuinige 

omgang met waardevolle hulpbronnen en zich bovendien richting zowel opdrachtgevers als 

consumenten onderscheiden van concurrenten. Dit speelt in op de toenemende vraag van 

opdrachtgevers om samen te werken met partijen die duurzaamheid omarmen. 

  

Digitaal trainen met VR-bril 

R-M is sinds 2017 strategische samenwerkingspartner van Carglass®. Met de levering van 

autoreparatielakken, non paint producten en aanvullende services ondersteunt R-M de Carglass®-

organisatie bij het landelijk aanbieden van klein schadeherstel voor de consumentenmarkt vanaf 

iedere gewenste Carglass® locatie. In de samenwerking met Carglass® richt R-M zich als partner op 

het bieden van innovatieve, gemakkelijk te gebruiken oplossingen, zoals laksystemen en slimme 

kleurentools zoals R-M’s draagbare spectrofotometer Colortronic 12/6. Hierbij worden alle 

autospuiters van Carglass® in het R-M Refinish Competence Center in Maarssen regelmatig 

getraind om volgens de nieuwste technieken en meest efficiënte methodes te werken. Hiervoor 

wordt onder andere gebruikt gemaakt van een vernieuwende, digitale oplossing waarmee 

cursisten met een VR-bril virtueel kunnen spuiten om zo niet alleen in de praktijk, maar daarnaast 

ook digitaal te oefenen om hun vaardigheden te optimaliseren en het milieu hier zo min mogelijk 

bij te belasten.  

 

Meer informatie over R-M e'Sense is te vinden op: www.esense.rmpaint.com. 

 

Over R-M Autolakken 

R-M Autolakken, een belangrijk onderdeel van BASF Coatings Services, is leverancier van 

kwalitatief hoogwaardige autoreparatielakken en non-paint producten tegen een aantrekkelijke 

prijs. Met innovatieve oplossingen en services helpt R-M autoschadeherstel- en 

carrosseriebedrijven om sneller, efficiënter en prettiger te werken met als voordeel: meer 

productiviteit en hogere winstmarges tegen de laagste bedrijfskosten. 

Noot voor de redactie 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

BASF Coatings Services B.V. 

Mendie Haalboom, Communicatie & PR 

Telefoon: 0346 - 57 32 32 

Mobiel: 06 - 13 10 88 30 

E-mail: mendie.haalboom@basf.com  

 

www.rmpaint.com/nl 

www.esense.rmpaint.com 

www.facebook.com/rmpaintnl 
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