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Valgfri grå nuancer til personbilsfarver 

Siden september 2017 har valgfri grå nuancer været en del af farverne i R-M COLOR 
EXPLORER, databasen til personbiler, og har nu vist deres værd ved brug sammen med 
GRAPHITE HD. En grå nuance, som er tilpasset farven på base eller toplakken, kan 
spare både tid og materialer i påføringsprocessen.  

For at opnå en perfekt farvenøjagtighed kræver nogle farver en helt bestemt grå nuance som 

et underliggende lag, og for andre farver kan autolakereren vælge den optimale grå nuance 

for farven på base eller toplakken. Den rette grå nuance gør det muligt at opnå de ideelle farver 

samt gør det muligt, at base og toplak påføres med meget mindre materiale. 

R-M COLOR EXPLORER databasen har de sidste to år indeholdt en vifte af valgfri grå nuancer 

for farverne i GRAPHITE HD lakserie, som ikke nødvendigvis kræver en grå nuance. Ved at 

klikke på navnet på den grå nuance bliver autolakereren ledt direkte til blandingsrecepten. 

Med det nye grå nuance system kan processen optimeres, materiale spares og derved kan 

man arbejde mere effektivt samt spare på omkostningerne. Med alle disse fordele er de valgfri 

grå nuancer også tilgængelige for farver til personbiler til brug med ONYX HD, UNO HD og 

DIAMONT. 

R-M Automotive Refinish Paints: en vigtig del af BASF`s Coatings Division 

BASF markedsfører et omfattende sortiment af autolak-systemer under brandet R-M og 

fokuserer på miljøeffektive, vandfortyndbart baselak og lak med højt tørstofindhold. Ved at 

anvende disse systemer imødekommes alle krav om reduktion af opløsningsmidler hvor som 

helt i verden og hvad angår udseende og modstandsevne lever produkterne op til samme 

kvalitetsstandarder som opløsningsmiddelindeholdende lak. På dette område tilbyder 

virksomheden en lang række af tjenesteydelser for at understøtte dets kunder. R-M’s lak er 

godkendt til eftermarkedsreparationer af de fleste førende bilproducenter og vælges af verdens 

mest prestigefyldte bilselskaber til deres farveekspertise. 



 
 

R-M Automotive Paints - Clermont de l’Oise (France)  
Kontakt: Gesine Arend-Heidbrinck 

Telefon: + 33 (0)3 44 77 73 70 
E-Mail: gesine.arend-heidbrinck@basf.com 

www.rmpaint.com 
www.facebook.com/rmpaint  
www.youtube.com/rmpaint 
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