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Maarssen, 28 maart 2022 – R-M Autolakken introduceert een breed assortiment
vernieuwde en zeer geavanceerde grondmaterialen op de schadeherstelmarkt. De nieuwe
grondmaterialen zijn beschikbaar in twee reeksen: de Pioneer en de Advance Series.
Deze stap volgt op R-M’s recente introductie van een gloednieuwe generatie blanke
lakken, die net als de nieuwe grondmaterialen verkrijgbaar zijn in de Pioneer en de
Advance Series, met producten en diensten die passen bij ieder schadeherstelbedrijf.
Met de introductie van het brede assortiment vernieuwde, geavanceerde grondmaterialen
tilt R-M het geheel nu nog eens naar een hoger niveau. In Nederland is het nieuwe
productassortiment vanaf dit voorjaar verkrijgbaar.
Allereerst zijn er de Pioneer Series grondmaterialen. Dit is de meest duurzame reeks
grondmaterialen ooit met snelle processen, een lager energieverbruik, luchtdrogende
oplossingen en de milieuvriendelijke e'Sense-certificering. Hierbij maken
de Pioneer Series primers gebruik van direct-to-metal luchtdrogende
technologie – een energiezuinige oplossing die een uiterst duurzaam
proces

oplevert.

Daarbovenop

komt

een

complete UV-familie van grondlakken, speciaal
ontwikkeld

voor

het

bereiken

van

kortere

procestijden. Nu kunnen schadeherstelbedrijven
over de hele wereld hun teams een voorsprong geven met
milieuvriendelijke grondmaterialen die bijna letterlijk grenzen verleggen.

Daarnaast

zijn

er

de

nieuwe

Advance

Series

grondmaterialen.

Hiermee

kunnen

schadeherstelbedrijven nu een nog hogere productiviteit bereiken in de werkplaats. De Advance
Series grondmaterialen overtreffen de efficiëntie. Een hoogwaardige, innovatieve reeks
producten met direct-to-metal-technologie, nat-in-nat oplossingen, handige spuitbussen voor
een gunstige doorlooptijd en een brede selectie van speciale plamuren. Zelfs het schuurproces
is snel en eenvoudig en de nieuwe grondlakken kunnen worden gebruikt met verdunners uit het
Advance Series assortiment van de blanke lakken. Deze efficiënte denkwijze ligt aan de basis
van R-M's nieuwe grondmaterialen – die schadeherstelbedrijven de voorsprong geven die ze
nodig hebben om de verwachtingen van de klant met gemak te overtreffen.

Zowel Pioneer Series als Advance Series zullen schadeherstelbedrijven een geheel nieuw
prestatievoordeel

bieden

en

maken

hen

klaar

voor

de

toekomst.
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ook

www.rmpaint.com/nl/product-offer#undercoats.
R-M Paint Automotive Refinish: een belangrijk onderdeel van de Coatings-divisie van BASF
Onder de merknaam R-M brengt BASF een uitgebreid assortiment laksystemen voor autoreparaties op de markt,
waarbij de nadruk ligt op milieuvriendelijke, watergedragen lakken en high solid lakken. De autoreparatielakken
van R-M zijn door toonaangevende autofabrikanten goedgekeurd voor schadeherstelmarkt en worden door hen
gekozen vanwege de excellent aangeboden kleurenexpertise en uitgebreid dienstenpakket.
Voor meer informatie:
R-M Paint Automotive Refinish
Contactpersoon Nederland: Mendie Haalboom
Telefoon: +31 6 131 10 88 30
E-Mail: mendie.haalboom@basf.com
www.rmpaint.com/nl/welkom-bij-r-m-autolakken
www.facebook.com/rmpaintNL
www.twitter.com/rmautolakken

