
PIONEER SERIES

De energiekosten
gaan omhoog, 
laten we daar een 
einde aan maken.
Iedereen wint met eco-effectiviteit van R-M.

Bespaar tot 

60%
op uw energie-

kosten.

Perfection  
made simple



Eco-effectieve technologieën vormen de kern van ons geavanceerde assortiment R-M 
producten en oplossingen. Ze bieden uw schadeherstelbedrijf een enorm besparings
potentieel door de stijgende energiekosten op een duurzame manier tegen te gaan. Met 
deze vermindering van het energieverbruik wordt ook de CO2uitstoot verminderd en 
worden er minder vluchtige stoffen gebruikt in het proces. Het betekent dat eco-effectieve 
producten niet alleen geweldig zijn voor bedrijven, maar ook voor het milieu. Door gebruik 
te maken van R-M’s eco-effectieve technologieën, profiteert uw schadeherstelbedrijf van 
kortere procestijden en een verbeterde ecologische voetafdruk, een combinatie die uniek 
is in de markt.

#EcoEffectiveness.
Duurzamer. 
Winstgevender.

• Tot 25% lager materiaalverbruik
• Tot 95% lager energieverbruik
•  Tot 75% kortere procestijd door het overbodig 

maken van een hele applicatiestap

• Tot 85% lager energieverbruik
• Tot 75% kortere procestijd

Grondmaterialen Grondmaterialen

Het direct aanbrengen van primer 
filler en uitharden met infrarood 
resulteert in snellere applicatietijden 
en een lager materiaal- en 
energieverbruik.

De geavanceerde droogprestaties 
van ons grondmaterialen portfolio - 
aangedreven door UV en IR - stellen 
u in staat om  uw energieverbruik 
aanzienlijk te verlagen.

Direct-to-metal UV + IR



Iedereen wint met eco-effectiviteit:

   Lagere energiekosten per opdracht 

Kortere procestijd  

Lager materiaalverbruik



• Tot 30% lager totaal energieverbruik 
• Tot 20% lager materiaalverbruik

•  Tot 80% lager energieverbruik in vergelijking met 
IR-droging

• Tot 40% snellere procestijden

•  Speed additieven verkorten de procestijden en 
verhogen de totale doorvoer

•  Luchtdrogende additieven minimaliseren het 
energieverbruik en verminderen de CO2

Blanke lakken

Blanke lakken

Grondmaterialen + blanke lakken

Het is niet nodig om de cabine te 
verwarmen - drogen door middel van 
luchttemperatuur stelt u in staat om 
CO2- en energiekosten te verlagen.

De nieuwe UV-blanke lak maakt 
ons UV-portfolio compleet. 
UV-uitharding biedt de beste 
verhouding tussen energieverbruik 
en processnelheid.

Additieven verkorten de droogtijden, 
verkorten de tijd tot het polijsten 
en kunnen de energiebesparing 
verhogen door van 60°C stoken een 
luchtdroogproces te maken.

Luchtdroog-
technologie 

UV-technologie

Additieven

Begin  
vandaag nog  

met besparen  
op uw energie-
kosten met de  
eco-effectieve  

oplossingen
van R-M.



*Als dit product in uw land nog niet beschikbaar is, gelieve “DIRECTFILLER“ (DTM) te gebruiken om vergelijkbare resultaten te verkrijgen.

Eco-effectief proces 
met IR-droging

AIR PURPOS-R* (luchtdrogende DTM)

+ ONYX

+ EASY AIR FINISH-R (luchtdrogende blanke lak)

Standaard proces 
60°C

Standaard primer

+ Standaard grondvuller bij 60°C

+ Standaard basislak

+ Standaard blanke lak bij 60°C

Procestijd

Materiaalverbruik

Energieverbruik /  
Energiekosten per cyclus

#EcoEffectiveness.
De duurzame  

oplossing tegen  
hoge energiekosten.

~ 60% lager

~ 50% sneller

~ 20% lager

Het vinden van nieuwe en innovatieve manieren om energie te besparen is altijd de moeite waard. Maar nu de 
energieprijzen omhoogschieten, moeten schadeherstelbedrijven zich nog bewuster zijn van hun energieverbruik. 
Daarom zijn we zo trots op onze baanbrekende producten en oplossingen, speciaal ontworpen om schadeherstel
bedrijven te ondersteunen bij het verlagen van hun energieverbruik met maximaal 60% terwijl we ook de procestijden 
aanzienlijk verkorten en het materiaalverbruik verminderen. Het positieve neveneffect: met R-M besparen schade-
herstelbedrijven niet alleen geld, ze helpen ook het milieu te beschermen.

Aannamen
Gemiddelde temperatuur buiten: 11°C / Standaard proces: 60°C droogproces in de spuitcabine

Nu kunt u sneller werken, minder materiaal 
gebruiken en meer energie besparen.



rmpaint.com

R-M Autolakken 
Industrieweg 12 
3606 AS Maarssen 
Tel. 0800 - 763 29 65 
info@rmpaint.nl

Perfection  
made simple


