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Een nieuwe wereld van glans: 

R-M zorgt voor glanzende accenten met  
een nieuwe generatie blanke lakken 

Maarssen – Met een geavanceerde generatie nieuwe blanke lakken heeft R-M, het vooraanstaande 
merk voor autolakken, de beproefde kwaliteit van zijn lakken verder geoptimaliseerd. Een complete 
reeks blanke lakken die zorgt voor briljante glans en een snelle droging en die uitermate duurzaam 
is. Eén ding hebben de blanke lakken gemeen: ze kunnen dankzij de beste eigenschappen heel 
eenvoudig worden aangebracht en zijn veelzijdig inzetbaar. 
 
Voor meer glans en snellere processen 

Een perfect aangebrachte blanke lak laat het oppervlak glanzen en beschermt tegen invloeden van 

buitenaf. Stralende kleuren worden nog intensiever. Met een reeks nieuwe blanke lakken, RAPIDCLEAR C 

2570, EVERCLEAR C 2550 en EXTREMECLEAR C 2580, geeft het merk R-M de kleuren een helderheid 

die de grenzen verlegt. 
 
Het drogen in een handomdraai versnelt het verwerkingsproces. Daarom zijn de droogtijden bij 20, 40 en 

60 graden verder geoptimaliseerd. De VOC-conforme blanke lakken zijn bovendien uiterst robuust, ook 

onder verschillende applicatieomstandigheden. Met de gebruikelijke standaardtechnieken kunnen ze heel 

eenvoudig worden aangebracht. Een speciale training is daarvoor niet vereist. 

 

Voor elke eis de passende oplossing 

Niet alle soorten schadeherstellak zijn gelijk. Verschillende eisen vragen om verschillende oplossingen. Of 

het nu gaat om de reparatie van zeer kleine beschadigingen, het spuiten van afzonderlijke delen of het 

spuiten van een compleet voertuig, deze blanke lakken bieden een oplossing voor de meest uiteenlopende 

toepassingen. Zodat uiteindelijk het resultaat perfect is. 
 
R-M: Perfection made simple 

Met de ontwikkeling van een nieuwe generatie van op elkaar afgestemde blanke lakken wil het merk R-M 

ervoor zorgen dat schadeherstelbedrijven hun hoge kwaliteitsniveau verder kunnen verbeteren.



 
 
 

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 Twitter: twitter.com/rmautolakken. 
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