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Mixing Base W
Pigmenten som gör stor skillnad

Perfection made simple

Mixing Base W
brandoffer

Ett enkelt mål: produktivitet!
R-M öppnar upp nya möjligheter för verkstäder som vill förbättra deras
produktivitet med Mixing Base W, utöver sitt utbud av basfärger. Åtta nya
basfärger med en otroligt hög pigmentkoncentration levererar följande fördelar:

K
 ostnadseffektiviteten är säkerställd, tack vare en
förminskning i arbetskostnader och produktkonsumtion.
H
 ögkvalitativa reparationer som försäkrar en förhöjd kundnöjdhet.
A
 rbetet blir lättare för lackerare, med produkter som
är enkla att använda.

Öka din färgprestanda och dina besparingar!

Stärker prestandan
av Onyx HD
Mixing Base W baser är perfekta för att öka prestandan på
Onyx HD eftersom de passar in i de vanliga arbetsförloppen
och på samma gång försäkrar ett utmärkt slutresultat.
Skräddarsydda blandrecept har tagits fram och kompletterar
de redan befintliga basfärgerna. Mixing Base W baser
kombinerar alla fördelarna från den nya och innovativa
teknologin, medan den bevarar Onyx HDs anseende om
förstklassig kvalitet.

En vinnare för varje verkstad!

OERHÖRT KONCENTRERADE PIGMENT
FÖR STORA BESPARINGAR
	Mellan 15% och 40% produktbesparingar genom
att reducera antalet baslacker som krävs.
	Upp till 50% besparat på processtider,
genom att eliminera ett steg i reparationsprocessen,
beroende på blandreceptet.

Uppnå det perfekta resultatet, enkelt!

Innovationer för framtiden
Sedan den kom på marknaden, har Onyx HD produktsortiment och dess vattenbaserade teknologi reflekterat R-Ms rykte som pionjär och innovatör. Onyx HD
utbudet är känt världen runt som det miljövänliga alternativet och genom att välja
Mixing Base W kan du därmed försäkra en förbättrad prestandanivå, som ökar
effektiviteten och lönsamheten för din verkstad. Åtta nyanser finns tillgängliga:
emerald green, jade green, steel blue, Tanzania blue, lapis-lazuli blue, curry orange,
Caspian red, chili red; förtrollande namn för våra kunders yttersta belåtenhet.

Lösningen för den ultimata produktiviteten

Tack vare dess låga viskositet är appliceringen av färgen enklare. Den överlägsna
hållbarheten av lackskikten försäkrar ett utmärkt slutresultat av kvalitet, genom att
praktiskt taget eliminera skador vid montering, reparation av mindre skavanker och
slipning, om nödvändigt, och maskering direkt efter torkning, om nödvändigt.

Ökad täckkraft
Snabbare avluftningstider
Enastående genomtorkning
Kortare processtider

Tekniska egenskaper som gör all skillnad!
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