
Word beter, 
word duurzamer. 

PIONEER SERIES

Perfection 
made simple
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Baanbrekende performantie 
en eco-effectiviteit.
Pioneer Series is onze meest revolutionaire 
en complete reeks oplossingen. Elk aspect 
ervan is verfijnd om de ultieme afwerking te 
creëren en tegelijk duurzaamheid te 
garanderen. Daarom zijn alle Pioneer Series 
producten e’Sense-producten, vervaardigd 
op basis van hernieuwbare grondstoffen. 
Pioneer Series is uiterst zuinig, performant, 
eco-efficiënt en verzekert uitzonderlijke 
resultaten.

Grondverf

Reinigers

Grondverf

Plamuur

Grondverf

Grondvuller

PIONEER SERIES
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PIONEER SERIES

Een pioniergamma met 
uitzonderlijke resultaten.
Pioneer Series staat aan de top van de verfinnovatie. Het gamma zit 
boordevol vernieuwde formules, kortere procestijden, een ongelooflijke 
dekkracht en een adembenemende kwaliteit. Maar daar houdt het niet op. 
Pioneer Series maakt deel uit van een naadloze, onderling verbonden reeks 
diensten en expertises van R-M die erop gericht zijn de winstgevendheid 
van uw carrosseriebedrijf te verhogen. 
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Sociale verantwoordelijkheid .
Voor ons moet economisch succes gepaard 

gaan met duurzaamheid en sociale en 
ecologische verantwoordelijkheid. Wij willen 
ons steentje bijdragen in een wereld die een 
leefbare, mooiere toekomst biedt met meer 

levenskwaliteit voor iedereen. En met Pioneer 
Series doen we precies dat door tijdens het  
productieproces optimaal gebruik te maken 

van beschikbare hulpbronnen en door fossiele 
brandstoffen te vervangen door hernieuwbare 

waar we kunnen.

Baanbrekend performant. 
Zoals u het nooit eerder ervaarde.

The new R-M Pioneer Series is unparalleled in 
the industry. Nothing else off ers the unique 
combination of remarkable performance and 
environmentally friendly products. Pioneer 
Series ushers in a new era of sustainable, 

innovative and highly eff icient repairs to the 
automotive refi nish industry. It takes its place 

in a long line of innovations developed through 
our pioneering spirit – innovations that help our 

customers become more successful. 

Baanbrekende winstgevendheid
R-M Pioneer Series geeft u een voorsprong op 

de concurrentie door u in staat te stellen uw 
bedrijfsprocessen te stroomlijnen met de meest 
geavanceerde oplossingen. Voeg dit toe aan de 

innovatieve eco-effectieve producten in het 
Pioneer Series- gamma en u zult zich op 
verschillende vlakken onderscheiden van 

andere carrosseriebedrijven en uw efficiëntie en 
winstgevendheid verbeteren met een op maat 
gemaakte, hoogwaardige ‘gereedschapskist’.

Baanbrekende oplossingen.
Pioneer Series is de meest geavanceerde 

productreeks binnen de huidige markt. En niet 
alleen vanwege de lakproducten, maar ook 

omdat de ondersteuning, services en training 
die we eromheen hebben opgebouwd, van 
topklasse zijn. Het is dit ondersteunende 

netwerk dat het werken met Pioneer Series zo 
moeiteloos maakt. De meest geavanceerde 

technologie die naadloos samenwerkt met de 
meest geavanceerde ondersteuning en 

oplossingen.

Baanbrekende eco-effectiviteit
Pioneer Series is ontstaan uit de overtuiging 
dat R-M goed moet zijn voor auto's en het 

milieu. Daarom produceren we deze producten 
op basis van hernieuwbare grondstoffen, 

waardoor de CO2-uitstoot sterk daalt. Maar een 
dergelijk niveau van innovatie gaat nog verder. 

Aangezien de Pioneer Series-producten 
extreem snelle droogtijden hebben, wordt het 

energieverbruik van uw carrosseriebedrijf sterk 
verminderd. Duurzaamheid is echt de kern van 

wat we hier doen, en zal een drijfveer voor 
groei blijven voor zowel onszelf als onze 

klanten. Nu en in de toekomst.



Ultra laag energieverbruik
De nieuwste luchtdrogende, ‘direct-to-metal’-technologie 
maakt uw proces duurzamer dan ooit tevoren.

Supersnel proces 
De snelste voorbehandeling dankzij een compleey UV-gamma: 
primer, primer filler spray en UV body filler.
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Word beter en duurzamer 
met onze vernieuwde 
grondverf.
Kies voor het meest duurzame grondvervengamma ooit met zijn snelle processen, lage 
energieverbruik, luchtdrogende oplossingen en verbluffende kwaliteit. Pioneer Series 
producten maken gebruik van direct op metaal drogende luchtdroogtechnologie - een 
energiezuinige oplossing die een uiterst duurzaam proces oplevert. Daarbovenop komt 
nog een complete UV-familie met primers, UV primersprays en UV primer voor snelle 
voorbereidingstijden. Geef uw team voorsprong met een productgamma dat grenzen 
verlegt - zodat u dat ook kunt.

Geschikt voor ondergronden: Drogen Reinigen
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  Niet toepasbaar
  Directe applicatie mogelijk
  Mogelijk
  Primer MULTI Purpos-R Grey nodig
   Grotere sand-throughs moeten geprimed worden  /    
Bloot metaal moet met with MULTI Purpos-R Grey 
geprimed worden of met  METAL Prim-R Beige
   Primer PLASTIC Prim-R nodig en filler 4:1 
mengen met FLEX Tune-R
  Primer PLASTIC Prim-R nodig
   PLASTIC Tune-R aanbrengen (i.p.v. verdunning)
  
  Mogelijk, maar niet de aangewezen droogoptie
 Voor watergedragen fillers

Overzicht Combinaties
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De hoogste efficiëntie 
Onze schuurprimer en luchtdrogende, ‘direct-to-metal’ 
verwerkbare oplossing betekenen dat u efficiënter werkt dan 
ooit tevoren.

Altijd volgens de laatste tendensen 
Werk met de nieuwste trends op de markt, zoals onze 
body filler met lage dichtheid en styreenvrije body filler.
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Productvoordelen:

•  Multi purpose use

• Eco-efficiënte reiniger

• Multifunctioneel

• Voor de eerste reinigingsstap om siliconen, 
vet, teer en ander vuit te verwijderen 

Productvoordelen:

• Eco-efficiënte reinigingsdoekjes

• Superieure oppervlaktekwaliteit

• Voor een betere hechting van de autolak 
en een betere weerstand tegen corrosie, 
als gevolg van de chemische reactie met 
metalen oppervlakken

Productvoordelen

• Eco-effectieve, watergedragen reiniger

• Multifunctioneel

• Als eerste stap om olie, vet en siliconen 
te verwijderen

•

Productvoordelen:

• Eco-effectieve, watergedragen reiniger

• Topperformantie

• PRE Clean-R wordt gebruikt als stap voor het  
aanbrengen van basislak of een topcoat

Productvoordelen

•  Eco eff ective waterborne cleaner

•  Top level performance

•  PRE Clean-R is used before base- and
topcoat application

GRONDVERF

REINIGERS

MULTI Clean-R

PK 2P10

PRE Clean-R

PK 2P20

PLASTIC Clean-R

PK 2P40

PRO Prep-R

PK 2P50

SILICONE Remov-R

PK 1P10



PIONEER SERIES

10 11

Grondverf |   Producten |   PIONEER SERIES

Productvoordelen:

• Eco-effectieve grove en fijne body filler

• Hoge performantie

• Multifunctioneel gebruik

• Verkrijgbaar in 1,5 kg tube en 1,5 kg of 
3 kg blik

• Sneldrogend, gemakkelijk te schuren en 
uitstekende afwerkingskwaliteit

Productvoordelen:

• Eco-efficiënte, fijne body filler die kan worden 
opgebouwd in verschillende lagen

• Perfect geschikt voor grotere te herstellen 
gebieden

Productvoordelen:

• Eco-efficiënte body fille, speciaal 
ontworpen voor  gebruik op kunststoffen

• Elastisch en hoge prestaties

GRONDVERF

BODY FILLER

UV Bodyfi ll-R

B 2P93

METAL Bodyfi ll-R

B 2P21 / B 2P21C

PLASTIC Bodyfi ll-R

B 2P42

SPRAY Bodyfi ll-R

B 2P13

Productvoordelen:

• Ultraperformante, eco-efficiënte UV body filler 

• Extreem snel proces, korte droogtijden, 
superieure schuurbaarheid en 
corrosiebestendigheid
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PRIMER /FILLER
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Productvoordelen:

• Eco-efficiënte UV primer filler in handige  
spuitbus

• Sneldrogend, goed schuurbaar

• Hoge afweercapaciteiten tegen corrosie

Productvoordelen:

• Eco-efficiënte ‚direct-to-metal‘ grondverf

• Zeer hoge corrosiebescherming

• Beschikbaar in wit, grijs en zwart

Productvoordelen:

• Eco-efficiënte ‚ready-to-use‘ UV primer filler

• Sneldrogend, goed schuurbaar

• Hoge afweercapaciteiten tegen corrosie

• Beschikbaar in lichtgrijs, grijs en donkergrijs

Productvoordelen:

• Unieke, ecologische, luchtdrogende ‚
direct-to-metal‘ primer filler

• Snel en zeer energie-efficiënt 
luchtdroogsysteem

• Uitstekende schuurbaarheid met uitstekende  
corrosiebescherming

UV Fill-R Light Grey, 
Grey and Dark Grey

P 2P92 / P 2P93 / P 2P94

AIR Purpos-R White, 
Grey and Black

P 2P21 / P 2P23 / P 2P25

MULTI Purpos-R White, 
Grey and Black

P 2P61 / P 2P63 / P 2P65

UV Fill-R Grey

PM 2P93
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Productvoordelen:

• Eco-efficiënte nat-in-nat grondverf

• Voor snel herstel van beschadigingen, inclusief 
nieuwe geëmailleerde panelen

• Zonder schuren en zonder drogen

• Verkrijgbaar in wit en zwart (kan in elke 
verhouding worden gemengd om verschillende 
grijstinten te verkrijgen)

Productvoordelen:

• Eco-efficiënte primer filler

• Hoge performantie op 
kunststofonderdelen

• Grijze kleur, geschikt als 
ondergrond voor verschillende 
basislakkleuren

Productvoordelen:

• Eco-efficiënte wash primer

• Lichte, beige kleur

• Voor een uitstekende corrosiebescherming 
op bloot metaal

Productvoordelen:

• Eco-efficiënte primer filler in handige 
spuitbus

• Ideaal voor doorschuren van kleine stukjes

• Snel aan te brengen voor bescherming 
tegen corrosie

• Verkrijgbaar in lichtgrijs en donkergrijs

WATER Fill-R Grey

P 2P51 / P 2P33 / P 2P55

METAL Prim-R Beige

P 2P16

PLASTIC Prim-R

PM 2P10

PLASTIC Fill-R Grey

P 2P43

Productvoordelen:

• Eco-efficiënte watergedragen 1K-filler

• Voor cosmetische reparatie

• Sealer voor TPA en oud lakwerk

Productvoordelen:

• Eco-efficiënte grondverf

• Excellente schuureigenschappen en finish

• Goede corrosiebeschermin en 
weerbestendigheid

• Beschikbaar in wit, grijs en zwart (die 
onderling gemengd kunnen worden om de 
gewenste grijstint te bekomen)

Productvoordelen:

• Eco-efficiënte primer in handige spuitbus

• Hoge performantie op kunststofonderdelen

SANDING Fill-R+
White, Grey and Black

P 2P51 / P 2P53 / P 2P55

Fill-R Light Grey
and Dark Grey

PM 2P12 / PM 2P14

WET Fill-R White
and Black

P 2P71 / P 2P75



 rmpaint.com

R-M Automotive Refi nish Paints 
BASF Coatings Services N.V.
Rijksweg 14, 2880 Bornem
sales-rm@basf.com

Perfection 
made simple




