
 
 

 

 

2 december 2015 

AIRFLASH A 2140 van R-M droogt snel en bespaart energie: 

R-M introduceert luchtdrogend additief  

voor RAPIDCLEAR C 2570  

Maarssen – RAPIDCLEAR C 2570, een van de nieuwe producten van de huidige generatie blanke 

lakken van R-M, onderscheidt zich vanwege zijn extreem snelle droging. Maar dat is nog niet alles: 

RAPIDCLEAR kan nog sneller drogen! R-M, het topmerk onder de autoreparatielakken, heeft 

speciaal voor deze blanke lak het versnellende additief AIRFLASH A 2140 ontwikkeld. 

AIRFLASH A 2140 is een additief dat de luchtdrogingseigenschappen van RAPIDCLEAR C 2570 nog 

verder optimaliseert. AIRFLASH vervangt de traditionele verdunner, waardoor de tijd die nodig is voor het 

uitharden van de blanke lak bij 20 °C wordt teruggebracht van zes naar twee uur. Na het uitharden kan de 

blanke lak direct worden gepolijst. Binnen 20 minuten is de blanke lak stofvrij. 

AIRFLASH – snel luchtdrogend 

Tegelijkertijd kunnen schadeherstellers met AIRFLASH A 

2140 energiekosten besparen, omdat dit additief drogen in 

de cabine overbodig maakt. AIRFLASH A 2140 is daarom 

ook zeer geschikt voor gebruik op gevoelige oppervlakken, 

zoals kunststof onderdelen, aangezien deze niet meer 

vervormd worden als gevolg van verwarmen.  

Met AIRFLASH A 2140 droogt de lak namelijk aan de lucht 

bij kamertemperatuur. AIRFLASH vervangt R 2100, R 2200 

of R 2300 verdunner in dezelfde verhouding in het spuitklare 

mengsel. AIRFLASH is op dit moment alleen goedgekeurd 

voor luchtdroging met RAPIDCLEAR. 

 

 



 
 

 

 

Over R-M Autolakken 

R-M Autolakken, een belangrijk onderdeel van BASF Coatings Services, is leverancier van kwalitatief 

hoogwaardige autoreparatielakken en non-paint producten tegen een aantrekkelijke prijs. Met innovatieve 

oplossingen en services helpt R-M autoschadeherstel- en carrosseriebedrijven om sneller, efficiënter en 

prettiger te werken met als voordeel: meer productiviteit en hogere winstmarges tegen de laagste 

bedrijfskosten. Dit gebeurt in heel Nederland via directe marktbewerking. Bezoek voor meer informatie de 

website: www.rmpaint.com of volg ons via Twitter: twitter.com/rmautolakken. 
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