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R-M® COM BASE DE DADOS DE CORES EXCLUSIVAS E NOVA 
TECNOLOGIA PARA MAIOR PRECISÃO: 

O NOVO ESPECTROFOTÔMETRO COLORTRONIC 12/6  

A R-M, marca de tintas premium da BASF, aprimora a sua tecnologia de medição com o 
lançamento do novo espectrofotômetro COLORTRONIC 12/6. Doze geometrias asseguram uma 
taxa de correspondência perfeita para identificar a cor exata. A operação simples e a 
transmissão de dados para a estação de trabalho via wifi aceleram os fluxos de trabalho. O 
software atualizado Color Explorer e Shop Master permitem que os resultados das medições 
sejam ajustados com maior precisão. Para o lançamento na Europa, Berry KOOIJMAN, vencedor 
do último Concurso Internacional de Melhor Pintor R-M da Holanda, foi selecionado para 
apresentar a ferramenta COLORTRONIC 12/6 da próxima geração. 

Resultados de medição ainda mais precisos 

O espectrofotômetro COLORTRONIC 12/6 da R-M apresenta um novo hardware e software, 

juntamente com uma nova tecnologia de medição. Doze geometrias garantem resultados de medição 

ainda mais precisos. Uma câmara a cores reconhece o efeito em acabamentos metálicos / pérolas 

tendo por base seis fotos coloridas. Isso possibilita ajustar com maior precisão as cores. O grande visor 

permite que o alvo de medição seja visualizado de forma fidedigna via vídeo. Depois os resultados 

podem ser transmitidos via wifi para a estação de trabalho. 

Uma nova funcionalidade é o aviso de temperatura, que aparece quando o veículo está imobilizado 

ao sol durante muito tempo, por exemplo. Como o impacto do calor pode distorcer a cor, esse recurso 

tornará a medição de cores mais precisa do que nunca. 

Fluxos de trabalho mais rápidos 

O COLORTRONIC 12/6 também proporciona ao utilizador uma operação simplificada e funções 

adicionais, além de uma grande tela tátil. Os dados de medição podem ser facilmente transmitidos para 

a estação de trabalho via conexão wifi, inclusive em distâncias maiores.  

 

 

 



 
 

Por outro lado, os trabalhos armazenados no banco de dados podem ser carregados no 

espectrofotômetro e automaticamente processados. 

Algoritmos inovadores para um ajuste exato 

Na estação de trabalho, o software atualizado é usado para comparar os dados capturados pelo 

COLORTRONIC 12/6 com o banco de dados de cores existente. As cores são exibidas próximas uma 

da outra como barras coloridas. Um índice indica a percentagem na qual a fórmula de mistura 

corresponde à cor medida com a maior precisão possível. Algoritmos inovadores ajudam a ajustar a 

cor ao alvo. Na visão do especialista, a cor pode ser vista na forma de curvas espectrais. 

Um pacote de serviços caso seja necessário 

A manutenção e a fiabilidade do dispositivo também foram aprimoradas. Por exemplo, uma calibração 

de branco é executada automaticamente cada vez que o dispositivo é ligado. Uma calibração manual 

deve ser realizada apenas uma vez por mês. Quando o dispositivo não está em uso, deve ser 

armazenado na base de estação de forma segura e a sua bateria será recarregada mais rapidamente 

do que antes. Se um dispositivo estiver danificado, poderá ser substituído rapidamente pelo pacote de 

serviços. 

R-M: Perfection made simple 

Os desenvolvimentos técnicos inovadores da marca R-M garantem que os clientes trabalham com 

tecnologia de ponta. 

R-M Automotive Refinish Paints: uma parte importante da BASF Coatings Division 

Sob a marca R-M, a BASF comercializa uma ampla gama de sistemas para repintura automóvel, com 

enfoque nas tintas eco eficientes de base aquosa e tintas com alto teor de sólidos. Ao utilizar estes 

sistemas todos os requisitos legais para a diminuição da utilização de solventes podem ser cumpridos 

em qualquer lugar do mundo e, no que diz respeito à aparência e resistência, os produtos satisfazem 

os mesmos padrões de qualidade que as tintas à base de solventes. Nesta área, a empresa oferece 

uma vasta gama de serviços para apoiar os seus clientes. A R-M Automotive Refinish Paints é aprovada 

pela maioria dos principais fabricantes de automóveis para reparação pós-venda e escolhido pelas mais 

prestigiadas empresas de automóveis do mundo, pela sua experiência na cor. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Para obter mais informações, por favor contatar: 

 
R-M Automotive Paints - Clermont de l’Oise (France)  
Contato: Gesine Arend-Heidbrinck 
Tel: + 33 (0)3 44 77 73 70 
Email: gesine.arend-heidbrinck@basf.com 
www.rmpaint.com 
www.facebook.com/rmpaint 
www.instagram.com/rmthecode 
 

 

 

mailto:gesine.arend-heidbrinck@basf.com
http://www.rmpaint.com/
http://www.facebook.com/rmpaint

