
 
 
 

Maarssen, 12 maart 2018 

GOED VOOR DE AUTO, GOED VOOR HET MILIEU: 

R-M® BRENGT MET ESENSE EEN PRODUCTLIJN OP DE MARKT 
DIE FOSSIELE GRONDSTOFFEN BESPAART 

Met de nieuwe productlijn eSense van R-M – het premium autoreparatielakmerk van BASF – kunnen 
autoschadeherstelbedrijven in Europa, in aansluiting op de BASF duurzaamheidsstrategie, nu voor 
het eerst kiezen voor geselecteerde producten die vervaardigd worden volgens het gecertificeerde 
‘biomass balance’ principe van BASF, en zo bijdragen tot een vermindering van CO2-emissies.  

Het eSense-portfolio omvat een UV-grondvuller, 

plamuur, verharder, blanke lak en additieven die 

bijvoorbeeld bij het herstel van bumpers en kleine en 

middelgrote schades worden gebruikt. 

Autoschadeherstelbedrijven die met deze producten 

werken, laten zo zien dat ze zich actief inzetten voor de 

bescherming van het milieu en het klimaat, omdat in 

het productieproces minder fossiele grondstoffen 

gebruikt worden en de uitstoot van CO2 als gevolg van 

dit proces beperkt wordt. Bovendien voldoen de 

producten zoals altijd aan de hoge kwaliteits- en 

prestatie-eisen van het premium lakmerk R-M. 

Het vervaardigen van lakproducten met uitsluitend 

hernieuwbare grondstoffen is nu nog niet mogelijk. Om zo zuinig mogelijk om te gaan met de natuurlijke 

hulpbronnen op onze planeet, maakt BASF bij de vervaardiging van basisproducten voor een deel gebruik 

van hernieuwbare grondstoffen zoals bionafta en biogas. Deze grondstoffen worden verkregen uit 

organisch afval. Bovendien wordt naast fossiele grondstoffen ook gebruikgemaakt van plantaardige oliën.  



 
 
 

In de zogenoemde ‘biomass balance’ methode wordt rekenkundig het aandeel hernieuwbare grondstoffen 

aan de producten van de eSense-lijn toegewezen. De daartoe gebruikte berekeningsmethode is 

gecertificeerd door TÜV SÜD. Zo kunnen – via het calculatiemodel – de fossiele grondstoffen in de 

eSense-producten volledig vervangen worden door hernieuwbare grondstoffen. 

Het principe van de ‘biomass balance’ methode werkt op soortgelijke wijze als bij het tarief voor groene 

stroom. Ook hier is de stroom die uit het stopcontact komt, niet uitsluitend uit regeneratieve energie 

opgewekt. Bepalend is vooral dat het aandeel hernieuwbare grondstoffen in het totale systeem klopt en 

rekenkundig aan de gecertificeerde producten wordt toegewezen. Wanneer de vraag toeneemt, wordt dit 

aandeel evenredig verhoogd. 

Voordeel voor autoschadeherstelbedrijf en klant 

Klanten van autoschadeherstelbedrijven kunnen er nu bewust voor kiezen dat er bij het herstel van hun 

voertuig duurzame producten van R-M worden gebruikt, waardoor ze ook zelf een bewuste bijdrage 

leveren aan een zuinige omgang met waardevolle hulpbronnen. Dankzij het aanbod van producten met het 

eSense-certificaat hebben autoschadeherstelbedrijven de mogelijkheid zich te onderscheiden van 

concurrenten en samen met hun klanten verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst. De nieuwe 

productlijn gaat vergezeld van een omvangrijk informatiepakket. Dit pakket kan gebruikt worden om de 

klanten van het schadeherstelbedrijf al in de receptieruimte van het bedrijf te informeren over de voordelen 

van een milieu-efficiënt herstel van autolakschade. 

Meer informatie over R-M eSense 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. Dit gebeurt in heel Nederland via directe marktbewerking. Bezoek voor meer informatie de 

website: www.rmpaint.com of volg ons via: 

www.rmpaint.com 

www.facebook.com/rmpaintnl 

www.twitter.com/rmautolakken 

www.youtube.com/rmpaint 
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Noot voor de redactie 
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 


