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PIONEER SERIES en ADVANCE SERIES – duurzaamheid en
productiviteit:

R-M presenteert nieuw
assortiment blanke lakken
Maarssen, 19 januari 2021 - R-M lanceert een nieuwe generatie blanke lakken. Deze blanke lakken zijn
ieder met een bijpassend ondersteuningspakket beschikbaar in twee series. Ten eerste is er de PIONEER
SERIES, die aan de top staat van de hedendaagse innovaties op het gebied van autoreparatielak. Deze
nieuwe lijn zorgt voor kortere procestijden, garandeert een ongelooflijke dekkracht en is bovenal uiterst
duurzaam. PIONEER SERIES is ontstaan vanuit de overtuiging dat R-M-producten goed moeten zijn voor
zowel voertuigen als voor het milieu. Daarom wordt het nieuwe PIONEER SERIES portfolio geproduceerd
op basis van hernieuwbare bronnen, waardoor de CO2-uitstoot sterk verminderd wordt. Op basis van
dat principe zijn alle producten uit de PIONEER SERIES e’Sense gecertifieerd. Na de PIONEER SERIES komt
de ADVANCE SERIES; deze lijn is speciaal ontwikkeld om schadeherstelbedrijven een voorsprong te geven
op het gebied van productiviteit. Superieure productiviteit, kortere verwerkingstijden en
toonaangevende resultaten vormen het hart van de nieuwe ADVANCE SERIES. Zowel de PIONEER SERIES
als de ADVANCE SERIES zijn vanaf januari 2021 beschikbaar in Nederland.

De PIONEER SERIES is ontstaan vanuit de toenemende vraag vanuit de schadeherstelbranche naar
producten en oplossingen die niet alleen de efficiëntie verbeteren, maar ook nog eens duurzaam zijn. R-M
introduceerde als antwoord op deze vraag begin 2018 al duurzame e'Sense producten. De introductie van
PIONEER SERIES is dus een logische, volgende stap. Tegelijkertijd blijft er vraag naar producten die zich
richten op productiviteitsverbetering. ADVANCE SERIES is hierop het juiste antwoord.
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Hugo van der Velde, Head of Sales & Key Account Management BASF Coatings Services: “Er ging veel
onderzoek vooraf aan de ontwikkeling van de PIONEER SERIES en de ADVANCE SERIES. De bevindingen en
resultaten die daaruit voortkwamen hebben we omgezet in een innovatief assortiment blanke lakken.
Nieuw is dat we voor verschillende typen klanten nu ook verschillende oplossingen bieden. Zo helpt de
ADVANCE SERIES schadeherstelbedrijven om een productiviteitsvoorsprong te creëren. De PIONEER SERIES,
onze toplijn, is speciaal ontwikkeld voor schadeherstelbedrijven die niet alleen efficiënt, maar óók zo
duurzaam mogelijk willen opereren. Zo bieden we nu voor ieder wat wils.''
PIONEER SERIES: pionierprestaties en milieuvriendelijke producten
R-M's PIONEER SERIES is het meest geavanceerde en complete
productassortiment blanke lakken in de huidige schadeherstelbranche. En
niet alleen vanwege de uitstekende lakkwaliteit - ook omdat R-M volop
inzet op verregaande dienstverlening. In combinatie met de hoogwaardige
nieuwe blanke lakken kunnen schadeherstelbedrijven de efficiëntie in de
onderneming verzekeren en een uitstekend resultaat afleveren aan de
eindklant. Dat het eindresultaat ook nog eens duurzaam is in alle
opzichten - bestendig én ecologisch verantwoord - is natuurlijk mooi
meegenomen.
Alle PIONEER SERIES blanke lakken zijn e’Sense gecertificeerde producten,
wat betekent dat in verschillende stappen van het productieproces fossiele
grondstoffen worden vervangen door hernieuwbare bronnen. Daarnaast
drogen de blanke lakken sneller, wat minder energie kost tijdens het
droogproces. Ook is het verwerkingsproces zo gestroomlijnd mogelijk
ingericht. Zo kan een schadeherstelbedrijf zo efficiënt mogelijk werken
zonder onnodige schade aan te brengen aan het milieu. R-M zet na de
introductie van het recent gelanceerde basislaksysteem AGILIS - wat 's
werelds laagste VOC-gehalte biedt - met de introductie van PIONEER
SERIES nu de volgende stap op het gebied van duurzaamheid.
ADVANCE SERIES: tilt de productiviteit naar een hoger plan
De nieuwe R-M ADVANCE SERIES richt zich op het geven van een
productiviteitsvoorsprong aan het schadeherstelbedrijf. Het nieuwe
portfolio blanke lakken met bijpassende ondersteuning verbetert de
prestaties en creëert een uitmuntend resultaat. Alles uit deze lijn is erop
gericht om de productiviteit naar een spectaculair, nieuw niveau te
brengen. De innovatieve, gebruiksvriendelijke laksystemen verhogen de
doorlooptijden en verminderen het materiaalverbruik en de
verwerkingstijden sterk – wat tot meer winstgevendheid voor het
schadeherstelbedrijf leidt.
Meer informatie is te vinden op de R-M-website: www.rmpaint.com/nl/product-offer#new-clearcoats

Persbericht

R-M Autolakken: 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. Dankzij
deze systemen kan overal ter wereld aan alle wettelijke eisen ten aanzien van vermindering van het
oplosmiddelgebruik worden voldaan; bovendien voldoen de producten voor wat betreft resultaat en
bestendigheid aan dezelfde normen als oplosmiddelhoudende lakken. Op dit gebied biedt de onderneming
tal van diensten aan ter ondersteuning van haar klanten. De autoreparatielakken van R-M zijn door de
meeste toonaangevende autofabrikanten goedgekeurd voor aftermarket-reparatie en worden door hen
gekozen vanwege de geboden kleurenexpertise.
Voor meer informatie:
R-M Autolakken
Contactpersoon: Mendie Haalboom
Telefoon: 06-13108830
E-Mail: mendie.haalboom@basf.com
www.facebook.com/rmpaintNL
www.twitter.com/rmautolakken
www.youtube.com/rmpaint

