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R-M® VOOR HET CREËREN VAN DE PERFECTE ZIJDEMATTE AFLAK
Maarssen – Met R-M's nieuwe Matt Shade Concept voor glansgraden van 12 tot 65 glanseenheden
is het voor autospuiters nu nog gemakkelijker om een professionele matte laklaag te creëren.
Reden hiervoor is dat er minder producten nodig zijn. Niet alleen wordt het mengproces hierdoor
een stuk eenvoudiger, ook kunnen schadeherstelbedrijven sneller werken en is de kans op fouten
kleiner. Uiteindelijk leidt dit alles tot een betrouwbaar eindresultaat: de perfecte matte afwerking.
Een matte afwerking is hoe dan ook altijd iets bijzonders. Het valt op en geeft voertuigen een stoere, luxe
uitstraling. Voorheen werden drie blanke lakken en verschillende verharders en verdunners gebruikt om het
gewenste effect te bereiken. Met het nieuwe Matt Shade Concept hebben de specialisten van R-M de
formule aanzienlijk vereenvoudigd. Autospuiters hoeven geen extra training te volgen om dit concept te
gebruiken, want het wordt juist een stuk gemakkelijker. Schadeherstelbedrijven kunnen nu sneller en
gemakkelijker dan ooit zorgen voor een perfect eindresultaat.
Goed mengbaar en gemakkelijk te verwerken
Voor het creëren van een matte afwerking moesten voorheen de blanke lakken SATINTOP en SILICATOP
worden vermengd met een standaard blanke lak zoals CRYSTALCLEAR CP. Voor het nieuwe Matt Shade
Concept zijn slechts twee blanke lakken nodig: SILICATOP en de nieuwe
SATINTOP II. Voor SATINTOP II is de glansgraad verhoogd van 53 naar 65
glanseenheden, waardoor het gebruik van een extra standaard blanke lak
overbodig is. Bovendien zijn er geen verharders en verdunners in complexe
mengverhoudingen meer nodig. Nu kan worden volstaan met enkel de verharder
H 2490. Deze is precies afgestemd op gebruik in combinatie met de twee matte
blanke lakken. Het gebruik van een verdunner is dus overbodig, waardoor het
mengproces aanzienlijk gemakkelijker wordt.
De nieuwe SATINTOP II en de verharder H 2490 zijn verkrijgbaar vanaf eind
november 2017. Vanaf dan zijn ook de mengformules voor het Matt Shade
Concept in de Color Explorer-database beschikbaar.

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 Facebook: www.facebook.com/rmpaintnl of Twitter:
www.twitter.com/rmautolakken.
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