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Sauber Group wint snelheid op het circuit 
met premium lakmerk R-M®  
 
28 februari 2023 – R-M, het premium lakmerk van BASF's Coatings divisie, en Sauber 
Group's Alfa Romeo F1 Team Stake hebben een exclusief partnerschap 
aangekondigd. Op basis van een gemeenschappelijk doel voor efficiëntie en 
duurzaamheid wordt R-M met AGILIS de exclusieve technische lakleverancier van 
het team. 

 
Als het summum van de autosport is de Formule 1 vaak de proeftuin geweest voor nieuwe 
technologieën die vervolgens de standaard zijn geworden in de auto-industrie. Sauber 
Group's Alfa Romeo F1 Team Stake zal vertrouwen op R-M's expertise op het gebied van 
lak door de producten aan te brengen op high-tech materialen zoals titanium en 
koolstofvezel, waardoor het gewicht van de lak op de auto's wordt verminderd en alle eco-
effectiviteitsstandaarden in de industrie worden overtroffen. 

 
De Alfa Romeo F1 Team Stake C43 is gespoten met R-M's milieuvriendelijke, lichtgewicht, 
innovatieve laklijn AGILIS, waarvan het logo te zien is op de onderste lijn van de kandidaat 
voor het Wereldkampioenschap Formule 1 2023. 
 
R-M AGILIS en de AGILIS AMPLIFIER multifunctionele aankleurbare oplossing, geschikt 
voor toepassing op nieuwe delen en interieur, hielp het lakgewicht van de raceauto's met 
50% te verminderen in vergelijking met conventionele lak en verbeterde de productiviteit 
en rendement aanzienlijk. Met minder dan 250 gram per liter overtreft AGILIS alle 
wereldwijde VOS-vereisten en wordt het laagste VOS-gehalte in de industrie bereikt. Het 
helpt klanten zoals Sauber Group om de toekomst vorm te geven met de meest eco-
effectieve oplossingen in de industrie. 

 
Alessandro Alunni Bravi, Managing Director van Sauber Group: "We zijn verheugd 
om R-M bij Alfa Romeo F1 Team Stake te verwelkomen als onze exclusieve technische 
lakleverancier. Met een hoog niveau van expertise en betrokkenheid en een 
gemeenschappelijk doel van efficiëntie en duurzaamheid, is R-M de ideale partner voor 
onze Formule 1-activiteiten. Hun producten van topkwaliteit, die worden gebruikt op onze 
auto's van 2023, hebben een nieuwe standaard gezet in de vermindering van het 
lakgewicht, en zullen voor ons essentieel zijn om nog meer snelheid op het circuit te 
krijgen. Ik kijk ernaar uit om met R-M samen te werken en samen uitstekende resultaten 
te behalen." 
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Chris Titmarsh, Senior Vice President Automotive Refinish Coatings Solutions 
EMEA, zegt: "We zijn bijzonder trots op onze samenwerking met het raceteam van Sauber 
Group, Alfa Romeo F1 Team Stake, en het delen van de knowhow en expertise van onze 
baanbrekende oplossingen. Onze watergedragen laklijn AGILIS is de meest 
geavanceerde lichtgewicht laktechnologie: het zorgt voor snellere procestijden en een 
lager overall verbruik van lakmaterialen, terwijl het tegelijkertijd het milieu kan beschermen 
door de CO2-uitstoot te verminderen en energie te besparen. We zijn vereerd dat onze 
producten worden gebruikt door een team met zo'n belangrijke Formule 1 historie, en 
kunnen niet wachten om aan de slag te gaan." 

 
AGILIS maakt deel uit van de Pioneer Series van R-M, de meest revolutionaire complete 
reeks lakoplossingen. Elk aspect van ieder product is geoptimaliseerd om het ultieme 
eindresultaat te creëren en tegelijkertijd duurzaamheid te garanderen. Daarom zijn alle R-
M Pioneer Series blanke lakken, grondmaterialen en mengkleuren vervaardigd op basis 
van hernieuwbare grondstoffen. R-M AGILIS helpt uitstekende resultaten te bereiken met 
de beste dekkracht in zijn klasse; besparingen tot 35% in de totale procestijden door 
snellere applicatie en kortere uitdamptijden in vergelijking met conventionele lijnen. 

 
R-M Paint Automotive Refinish: een belangrijk onderdeel van BASF Coatings  
Onder de merknaam R-M brengt BASF een uitgebreid assortiment laksystemen voor 
autoreparaties op de mark. De nadruk ligt op ecologisch efficiënte, watergedragen lakken 
en high solid lakken. Met deze systemen kan aan alle wettelijke eisen voor 
oplosmiddelreductie worden voldaan, waar ook ter wereld, en wat uitstraling en 
bestendigheid betreft, voldoen de producten aan dezelfde kwaliteitsnormen als 
conventionele lakken. Het bedrijf biedt een breed scala aan diensten ter ondersteuning 
van klanten. R-M Automotive Refinish Paints is goedgekeurd door de meeste 
toonaangevende autofabrikanten voor aftermarket reparaties en wordt door 's werelds 
meest prestigieuze autobedrijven gekozen voor zijn kleurexpertise. 
 
Neem voor meer informatie contact op met: 
R-M Automotive Paints – Nederland 
Contact: Mendie Haalboom 
Telefoon +31 6 131 10 88 30 
Email: mendie.haalboom@basf.com 
 
www.rmpaint.com    
www.facebook.com/rmpaint 
www.instagram.com/rmpaintOfficial 
www.youtube.com/rmpaint 
www.linkedin.com/showcase/r-m-paint-global/  
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