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GOD FOR  BILEN, GODT FOR MILJØET:  

eSENSE, EN MILJØVENLIG PRODUKTSERIE LANCERET AF R-M® 

Med den nye eSense produktserie fra R-M, BASF’s premium-lakmærke til autoreparationer, kan 
værksteder i Europa nu for første gang vælge produkter der er fremstillet i henhold til BASF’s 
certificerede biomass balance-metode og derved bidrage til at reducere CO2 udslippet. 

eSense-porteføljen omfatter grundere, spartelmasse, hærdere, klarlakker samt additiver, som f.eks.  
kan anvendes til reparationer af kofangere samt til reparationer af mindre og mellemstore skader.  
Værksteder der arbejder med disse produkter viser deres aktive engagement for miljø- og 
klimabeskyttelsen, fordi brugen af fossile ressourcer og CO2-udslippet reduceres i forbindelse med 
produktionsprocesserne. Udover det, har produkterne de sædvanlige fremragende egenskaber, som 
man er vant til fra R-M. 

Mass Balance: blandingsforholdet gør forskellen! 

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at fremstille lakprodukter der udelukkende består af 
vedvarende ressourcer. For at bevare værdifulde ressourcer anvender BASF allerede en del 
vedvarende ressourcer såsom bio-naphtha eller biogas fra organisk affald eller vegetabilske olier 
sammen med fossile ressourcer under produktionen af basisprodukterne. 

Ved den nye eSense-serie tildeles andelen af vedvarende ressourcer til de enkelte produkter ved hjælp 
af biomass balance-metoden der godkendes af det tyske certificeringsorgan TÜV SÜD. Ved hjælp af 
denne metode kan 100 procent af de fossile råstoffer erstattes med vedvarende råstoffer. 

Biomass balance-metoden kan sammenlignes med konceptet for grøn strøm, hvor strømmen der 
kommer fra stikkontakten ikke nødvendigvis udelukkende stammer fra vedvarende ressourcer. Det 
der er afgørende er, at andelen af vedvarende ressourcer i produktionssystemet stemmer og at den 
matematiske tildeling til de certificerede produkter forgår på den rigtige måde. Når efterspørgslen 
stiger, øges denne andel tilsvarende.  

Fordele for værkstedet og kunden 

Værkstedskunder kan nu træffe et bevidst valg for anvendelsen af bæredygtige R-M-produkter i 
forbindelse med  deres bilreparationer, og derved biddrage til at spare værdifulde ressourcer. Ved at 
tilbyde produkter med eSense-certifikatet, har værksteder mulighed for at skille sig ud i forhold til 
konkurrencen og for at tage ansvar samt tænke på fremtiden sammen med deres kunder. Der følger 
en omfattende informationspakke med de nye produkter, som kan udstilles i receptionssområdet og 
som oplyser kunderne om fordelene af en miljøvenlig autolakreparation. 

Yderligere informationer om eSense kan findes på: www.esense.rmpaint.com  

 

http://www.esense.rmpaint.com/


 
 

R-M autolakreparationer: en vigitg del af BASF Coatings 

BASF markedsfører et omfattende udvalg af laksystemer til reparation af køretøjer under R-M-mærket. 
Særlig fokus ligger på miljøvenlige vandbaserede lakker og HS-lakker. Ved at bruge disse systemer kan 
alle retslige krav i forhold til reduktionen af opløsningsmiddelindholdet overholdes, overalt i verden. 
Samtidig har produkterne præcist den samme kvalitet som opløsningsmiddelbaserede lakker. 
På dette område leverer virksomheden en bred vifte af tjenester og service til kunderne. R-M 
autoreparationslakker er godkendt af de fleste førende bilproducenter til efermarkedsreparationer og 
vælges af de mest prestigefyldte bilvirksomheder for deres farveekspertise.  

For yderligere informationer, venligst kontakt:  
R-M Automotive Paints - Clermont de l’Oise (France)  
Kontakt: Gesine Arend-Heidbrinck 
Telefon + 33 (0)3 44 77 73 70 
e-mail: gesine.arend-heidbrinck@basf.com 
www.rmpaint.com 
www.youtube.com/rmpaint 
www.facebook.com/rmpaint 
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