Forbedre Onyx HDs ytelse!
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Mixing Base W
Pigmentene som gjør den store forskjellen

Perfection made simple

Mixing Base W
brandoffer

Et enkelt mål: produktivitet!
I tillegg til utvalget av basefarger, åpner R-M, med Mixing Base W, opp
for nye muligheter for verksteder som ønsker å øke deres produktivitet.
Åtte nye basefarger med en særdeles høy pigmentkonsentrasjon gir
følgende fordeler:

K
 ostnadseffektiviteten er garantert takket være en reduksjon
i lønnskostnader og produktforbruk.
R
 eparasjoner med god kvalitet som sikrer økt kundetilfredshet.
A
 rbeidet er gjort enklere for lakkererne ved å ha produkter
som er enkle å bruke.

Øke fargeytelsen og besparelsene dine!

Forbedre ytelsen
til Onyx HD
Mixing Base W-basene er de perfekte ytelsesforsterkerne for
Onyx HD fordi de passer inn i de vanlige arbeidsprosessene, og
sikrer et suverent sluttresultat. Skreddersydde blandeformler er
utviklet, og kompletterer basefargene. Mixing Base W-basene
kombinerer alle fordelene ved ny og innovativ teknologi, og
opprettholder samtidig Onyx HDs ry for enestående kvalitet.

En vinner for hvert verksted!

ULTRA-KONSENTRERTE PIGMENTER
FOR STORE BESPARELSER
	Mellom 15% og 40% produktbesparelse ved
å redusere antallet av nødvendige strøk.
	Opp til 50% besparelse på prosesstidene
ved å eliminere et trinn av reparasjonsprosessen,
avhengig av blandeformel.

Oppnå perfekt resultat, enkelt!

Nyskaping for fremtiden
Siden den kom på markedet, har Onyx HDs produktserie og vannbaserte teknologi
gjenspeilet R-Ms ry som pioner og innovatør. Onyx HD-serien er anerkjent verden
over som den miljøvennlige serien, og ved å velge Mixing Base W kan du sikre et
forbedret ytelsesnivå, som i betydelig grad kan øke effektiviteten og lønnsomheten
i verkstedet ditt. Åtte nyanser er tilgjengelige: smaragdgrønn, jadegrønn, stålblå,
Tanzania-blå, lasurblå, karrioransje, Caspian-rød, chili-rød; tankevekkende, forheksende navn for kundenes ypperste tilfredshet.

Løsningen for optimal produktivitet

Takket være den lave viskositeten er påføringen av fargen enklere. Lakkfilmens overlegne
holdbarhet sikrer en suveren kvalitet på overflaten ved praktisk talt å eliminere skade
under montering, enkel reparasjon av mindre feil og denibbing hvis påkrevd, og sikker
maskering umiddelbart etter tørking dersom nødvendig.

Økt dekkevne
Kortere avdunstingstid
Enestående gjennomtørking
Reduserte prosesstider

Tekniske funksjoner som gjør hele forskjellen!
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