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R-M® PARA UM ACABAMENTO SATIN MATT DE CONFIANÇA 

Com o novo conceito Matt Shade da R-M que representa todos os níveis de brilho de 12 a 65 

unidades é agora mais fácil para os pintores alcançarem um acabamento mate profissional. O 

processo de mistura é mais simples e o fluxo de trabalho na oficina é acelerado. Possíveis fontes de 

erro são reduzidas. No final resultados de confiança são alcançados: o acabamento mate perfeito. 

Um acabamento mate é sempre algo especial. Para além de destacar também proporciona ao veículo 

uma aparência luxuosa. Anteriormente eram necessários três revestimentos, vários endurecedores e 

diluentes para obter os efeitos desejados. Com o novo conceito Matt Shade os especialistas da R-M 

simplificaram consideravelmente a fórmula. Os pintores não precisam de uma formação específica 

para utilizar o conceito. Tal significa que as oficinas podem obter resultados de acabamento perfeitos 

mais rápida e facilmente do que nunca. 

Fácil de misturar, simples de aplicar 

Até agora para obter um acabamento mate era necessário misturar Satintop e Silicatop com o 

Crystalclear CP ou o Startop. Com o novo conceito Matt Shade são agora necessárias apenas duas 

camadas de verniz: Silicatop e o novo Satintop II. Para o Satintop II o nível de brilho foi aumentado de 

53 para 65 unidades, eliminando assim a necessidade de uma camada de Crystalclear CP ou o Startop. 

Além disso misturas em proporções complexas de endurecedores e diluentes também já não são 

necessárias. Agora basta utilizar o endurecedor H2490 sendo que este está adaptado para ser utilizado 

com dois vernizes. A adição de um diluente deixou de ser necessária o que simplifica significativamente 

o processo de mistura. 

O novo SATINTOP II e endurecedor H 2490 estão disponíveis a partir de Outubro de 2017 bem como 

as fórmulas de mistura para o conceito Matt Shade no banco de dados do Color Explorer. 

 



 
 

 

 

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

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

centrando-se nas tintas aquosas eco eficientes e tintas com grande teor de sólidos. Ao utilizar 

estes sistemas, todos os requerimentos legais de redução de solventes podem ser cumpridos 

em qualquer parte do mundo e, tendo em conta a aparência e resistência, os produtos 

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

empresa oferece uma ampla variedade de serviços de apoio ao cliente. A R-M Automotive 

Refinish Paints é aprovada pelos principais fabricantes de automóveis para reparação pós-

venda e escolhido pelas mais prestigiadas empresas automóveis do mundo pela sua 

experiência em cor. 

R-M Automotive Paints - Iberia  

Contato: sara.marcon@basf.com  

www.rmpaint.com 

www.facebook.com/rmpaint  

www.instagram.com/rmthecode 

 

 

mailto:sara.marcon@basf.com
http://www.rmpaint.com/
http://www.facebook.com/rmpaint
http://www.instagram.com/rmthecode

