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DOBRE DLA SAMOCHODU, 
DOBRE DLA ŚRODOWISKA: 
eSENSE, LINIA 
PRODUKTÓW R-M® 
PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 

 
Dzięki nowej linii produktów eSense R-M, marki premium firmy BASF, lakiernie mogą 
teraz po raz pierwszy w Europie wybrać produkty, które są wytwarzane zgodnie z 
certyfikowanym przez BASF podejściem bilansowania biomasy, przyczyniając się tym 
samym do zmniejszenia emisji CO2. 
 
Oferta eSense obejmuje podkład, szpachlę, utwardzacz, lakier bezbarwny i dodatki, które 
można stosować na przykład przy naprawie zderzaków lub eliminacji drobnych i 
umiarkowanych uszkodzeń. Lakiernie pracujące z tymi produktami wykazują swoje aktywne 
zaangażowanie w ochronę środowiska i klimatu, ponieważ proces produkcji ogranicza 
wykorzystanie surowców kopalnych i emisji CO2. Ponadto, jak zawsze, produkty spełniają 
wysokie wymagania jakościowe i wydajnościowe marki premium R-M. 
 
Obecnie nie jest jeszcze możliwe wytwarzanie produktów lakierniczych wyłącznie z 
surowców odnawialnych. Aby oszczędzać zasoby planety, BASF wykorzystuje część 
surowców odnawialnych, takich jak bio-nafta lub biogaz, do produkcji swoich podstawowych 
produktów. Są one uzyskiwane z odpadów organicznych. Ponadto stosowane są oleje 
roślinne oraz surowce kopalne. 
 
W tak zwanym podejściu do bilansu biomasy proporcja surowców odnawialnych jest 
następnie matematycznie przypisywana produktom z linii eSense. Metoda zastosowana 
w tym celu została potwierdzona przez TÜV SÜD. W ten sposób - używając modelu 
matematycznego - 100 procent surowców kopalnych w produktach eSense można zastąpić 
surowcami odnawialnymi. 
 
Koncepcja podejścia do bilansu biomasy działa podobnie do zielonej taryfy energii 
elektrycznej. Również tutaj energia elektryczna dostarczana do gniazda nie pochodzi 
wyłącznie z energii odnawialnej. Decydującym czynnikiem jest raczej to, że proporcja 
surowców odnawialnych w całym systemie jest prawidłowa i przypisana matematycznie do 
certyfikowanych produktów. Wraz ze wzrostem popytu proporcja ta jest odpowiednio 
zwiększana. 
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Korzyść dla warsztatu i klienta 
Warsztaty mogą teraz podjąć świadomą decyzję o posiadaniu zrównoważonych produktów 
R-M do renowacji pojazdów, przyczyniając się w ten sposób do oszczędnego korzystania z 
cennych zasobów. Oferując produkty z certyfikatem eSense, warsztaty mają szansę wyróżnić 
się na tle konkurencji i wspólnie ponosić odpowiedzialność z klientami w przyszłości. 
Nowemu produktowi towarzyszy obszerny pakiet informacyjny, który można wyświetlać w 
recepcji warsztatu, wyjaśniając klientom korzyści płynące z ekologicznej renowacji pojazdów.  
 
Więcej informacji na temat eSense można znaleźć na stronie: www.esense.rmpaint.com 
 
 
 
R-M Automotive Refinish: ważna część BASF 
Pod marką R-M - BASF sprzedaje szeroką gamę systemów lakierniczych do renowacji 
pojazdów. Szczególny nacisk kładziony jest na wydajne ekologicznie farby na bazie wody i 
farby o dużej zawartości substancji stałych. Dzięki zastosowaniu tych systemów można 
spełnić wszystkie wymogi prawne dotyczące redukcji rozpuszczalników, w dowolnym miejscu 
na świecie, a pod względem wyglądu i odporności produkty spełniają te same standardy 
jakości, co farby rozcieńczalnikowe. W tej dziedzinie firma oferuje szeroką gamę usług 
wspierających swoich klientów. R-M Automotive Refinish Paints jest zatwierdzony przez 
większość wiodących producentów samochodów do naprawy posprzedażnej i wybrany przez 
najbardziej prestiżowe firmy samochodowe na świecie ze względu na swoją ekspertyzę 
kolorystyczną. 
 
 
 
 
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 
RM Automotive Paints –  
Clermont de l'Oise (Francja)  
Kontakt: Gesine Arend-Heidbrinck  
Telefon + 33 (0) 3 44 77 73 70 
 e-mail: gesine.arend-heidbrinck@basf.com  
www.rmpaint.com 
www.youtube.com/rmpaint 
www.facebook.com/rmpaint 
www.rmpaint.com/rmpaintOfficial 
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