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BÆREDYGTIG OG DIGITAL –  
FREMTIDEN SKABER MULIGHEDER 

Kære læsere,

Digitaliseringen ændrer den fremtidige arbejdsverden. Den skaber 
udfordringer og kræver nye færdigheder. Men frem for alt, giver 
digitaliseringen mulighed for at spare tid og ressourcer. Denne 
udgave af R-M News præsenterer de nyeste digitale løsninger  
til at forenkle og accelerere arbejdsgange og øge virksomheders 
langsigtede effektivitet løbende. 

Spektrometre som den nye COLORTRONIC 12/6 er mere præcise 
end nogensinde før takket være den nyeste software og hardware. 
De kommunikerer trådløst med arbejdsstationen på værkstedet og 
tilbyder autolakerer pålidelige farveløsninger. Blandingsformlerne  
til producenternes nuværende farver verden over, kan søges online  
i farvedatabaser og herefter justeres meget let. Når det kommer til 
farver, har R-M altid fingeren på pulsen. R-M’s eksperter arbejder i 
ni farvelaboratorier verden over for at analysere farver og udvikle 
formler, der kan bruges til at reproducere farverne hurtigt og nemt. 
Projektet THE CODE, sponsoreret af R-M’s Colors & Design-initiativ, 
er også dedikeret til farver og en ny, innovativ og dynamisk tilgang. 
12 uafhængige designingeniører fra hele Europa bruger R-M-lakker til 
at udvikle individuelle og spændende designs og kan følges på de 
sociale medier.

Mens træningsfilmen om den nye MAZDA-farve Soul Red Crystal 
allerede er tilgængelig på youtube.com/rmpaint, vil R-M’s træning 
fremover indeholde en helt nyskabende digital løsning. Online 
fejlfindings-platformen, Info-R-M, vil snart blive lanceret og vil have 
svar og materialer til læring tilgængelig, som brugere kan få adgang 
til i form af videoer. Andre fremtidige udfordringer omfatter 
bæredygtighed og miljøbeskyttelse. R-M bruger eSense til at 
demonstrere, hvordan genanvendelige ressourcer også kan bruges  
til fremstilling af reparationslak. Fremskridt stopper aldrig, og R-M 
produkter er ingen undtagelse herfor. Blandingsprocesserne for  
UNO HD CP er blevet forbedret, og angives med et “PLUS”. 
Derudover er Matt Shade Concept blevet forenklet. I dette nummer 
afslører vinderen af   ’Best Paint Contest 2016’, Berry Kooijman, også 
hans filosofi. Og på de sidste sider sættes farten op, hvor R-M’s 
samarbejde med den nederlandske bilproducent Donkervoort, 
producenten af   elegante roadsters, beskrives.

Dit R-M-Team

Gesine Arend-Heidbrinck – R-M Communications Marketing EMEA

Product
Offer

Programs 
For Success

Color
Universe

Training 
Programs
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R-M BRAND NEWS

@rmthecode  
www.instagram.com/rmthecode/

www.youtube.com/rmpaint

www.facebook.com/rmpaint

Følg os på
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R-M BRAND NEWS

R-M og TheArsenale giver de udvalgte, banebrydende designingeniør-
er med forskellige baggrunde i Europa, mulighed for at blive en del af 
et unikt globalt fællesskab, der værdsætter teknisk ledelse og innovativ 
brug af farver. Deltagerne er meget forskellige, fra små unikke kunstne-
re som Lucky Cat Garage baseret i Frankrig, til erfarne Von Zadig i 
Belgien. Ligeledes er der deltagere fra meget større designfirmaer 
såsom KISKA i Østrig, og high-end specialkonstruktions-bilbyggeren 
Caresto i Sverige. Derudover deltager også 
den britiske kunstner Death Spray Custom, 
som er kendt for hans unikke kunstværker på 
forskellige køretøjsdele. I Italien giver Lapo 
Elkann, der repræsenterer Garage Italia 
Customs, sit personlige syn på farven blå, til 
THE CODE. THE CODE er en del af initiativet 
Colors & Design fra R-M, hvor hver designer 
står for en speciel farvekode, da farven og 
lakken kan have et unikt blikfang for 
hvert design.

De drager alle fordel af teknisk support fra lokale R-M organisationer. 
Derudover vil projektet blive promoveret over 12 måneder på et 
specifikt website samt de sociale medier med en afsluttende 
udstilling planlagt i 2018.

Gennem sin banebrydende ånd, verdenskendte farvekundskab og 
sine innovative og brugervenlige produkter designet til at forbedre 

kundens fortjeneste, er R-M deres dynamiske 
partner. I R-M Refinish Competence Center 
(RCC) tilbyder R-M sine kunder stor fleksibili-
tet til at opfylde deres træningsbehov i 
forhold til reparationslakeringer og samtidig 
leveres innovative og bæredygtige løsninger. 
Med støtte fra R-M øger kunderne effektivite-
ten og fortjenesten i deres virksomheder.

Farve, design, teknologi, passion og partnerskab – forenet i et program: THE CODE. 
På initiativ af R-M og TheArsenale, en førsteklasses online markedsplads dedikeret til 
køretøjer og andre transportmidler, arbejder tolv eksklusivt udvalgte uafhængige 
designingeniører fra Europa på individuelle projekter. Disse projekter er lakeret med 
R-M-lakker for at vise fremtiden i forhold til mobilitet og ydeevne.

Find mere på www.thecode.rmpaint.com
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PRODUCT OFFER

Økologi og autoreparationslakeringer – kan det forenes?  
For flere og flere mennesker er miljøbevidsthed en afgørende 
faktor i deres liv. De vil have økologi og autoreparationslakeringer 
til at gå hånd i hånd – og R-M demonstrerer, hvordan dette kan 
lykkes. Når alt kommer til alt, så har fremtidens bæredygtighed 
længe været et afgørende emne for R-M. Den ansvarlige brug  
af ressourcer og miljøvenlige produkter var blandt andet et 
centralt emne på Best Painting Contest 2016. Ved at bruge 
genanvendelige ressourcer er R-M på nuværende tidspunkt  
en pioner på markedet.

eSense

Ved brug af produkter til autoreparationslakeringer  
er R-M førende indenfor at skabe opmærksomhed 
om miljøbevidsthed 

I dag bliver økologiske produkter i stigende grad vigtigere for kunderne. 
Tænk hvis disse kunder overfører deres høje miljømæssige prioriteter, 
når der foretages reparationslakeringer på deres køretøjer? R-M  
vil gerne stå på deres side og tage ansvar for fremtiden. Med 
eSense-mærket vil R-M fremover tilbyde flere produkter, der 
produceres ved hjælp af genanvendelige råmaterialer. Værksteder 
kan bruge disse produkter til at styrke deres profil og blive særligt 
attraktive for miljøbevidste kunder.

MASSEBALANCE:  
DET HANDLER OM BLANDINGEN

R-M’s tilgang kaldes biomassebalance.
Princippet kan sammenlignes med brugen af   grøn elektricitet. 
Grundidéen indebærer anvendelsen af vedvarende råstoffer,  
såsom biogas eller bio-naphtha, sammen med fossile råstoffer  
under produktionen. Biomassens andel er matematisk fordelt i visse 
produkter efter en metode, der er certificeret af den tyske tekniske 
tilsynsforening TÜV SÜD. Det betyder, at 100% af de fossile  
råmaterialer af R-M produkter erstattes af vedvarende ressourcer. 
Der er ingen forskelle i kvalitet eller egenskaber i forhold til  
produkter fremstillet af fossile råstoffer. De samme kemiske kompo-
nenter er fremstillet af genanvendelige og fossile råmaterialer. 
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PRODUCT OFFER

Fordelen er at kunderne nu bevidst kan beslutte at bruge miljøvenlige 
produkter til reparation af deres køretøj. Dette sparer på fossile 
råstoffer og reducerer derved CO2-udslippet samt giver værksteder, 
der anvender produkter med eSense-certifikatet, en betydelig fordel 
på markedet. Derudover øges andelen af genanvendelige råmaterialer 
i R-M’s samlede produktion, når flere kunder vælger eSense. 

Produktionsprocessen er certificeret i Tyskland af TÜV SÜD.  
Find mere på www.esense.rmpaint.com
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PRODUCT OFFER

En mat lakering er altid noget helt specielt 
uanset hvad. Den skiller sig ud og giver køre-
tøjer et interessant og luksuriøst udseende. 
Tidligere var tre klarlakker, forskellige 
hærdere og fortyndere nødvendige for at 
opnå de ønskede effekter. I det nye Matt 
Shade-koncept, har R-M’s eksperter forenklet 
formlen betydeligt. Autolakerer behøver ikke 
at have ekstra træning for at bruge konceptet, 
fordi arbejdet i forhold til reparationslakeringen 
er blevet væsentligt forenklet. Det betyder, 
at værksteder nu kan opnå perfekte 
reparationsresultater, hurtigere 
og lettere end 
nogensinde før.

LET AT MIKSE, LET AT ANVENDE

For at opnå en mat lakering har man hidtil 
skulle blande SATINTOP og SILICATOP 
klarlakker med en standard klarlak som 
CRYSTALCLEAR CP eller STARTOP. Med 
det nye Matt Shade Concept er der kun brug 
for to klarlakker: SILICATOP og den nye 
SATINTOP II. For SATINTOP II blev glans-
niveauet hævet fra 53 til 65 enheder, hvilket 
gjorde behovet for yderligere standard 

klarlakker overflødigt. 
Desuden er hærdere og 
fortyndere blandet i 
komplekse forhold, ikke 
længere nødvendige. 
Nu kræves kun 
hærderen H 2490, som 
netop er skræddersyet 
til brug sammen med 
de to matte klarlakker. 

Tilsætning af en fortynder er ikke længere 
nødvendig, hvilket forenkler blandings- 
processen betydeligt.

Den nye SATINTOP II og hærder H 2490 er 
tilgængelig. Den tredje opdatering af de nye 
præcise blandingsformler til Matt Shade 
Concept er tilgængelig i Color Explorer- 
databasen. 

R-M skaber på 
pålidelig vis en 
satin mat lakering

Hemmeligheden bag spændende elegance

En mat lakering er både elegant og fascinerende. Med sin 
underspillede overflade, som fremkalder det fineste satin look, 
bliver et køretøj med en mat lakering et rigtigt blikfang. Og 
R-M’s nye Matt Shade Concept gør det endnu nemmere for 
autolakerer at opnå en professionel mat lakering. Med R-M’s 
nye ambitiøse koncept skal færre produkter tilføjes. Det 
betyder ikke kun, at blandingsprocessen er enklere, men også 
at arbejdsprocesserne i værkstedet optimeres og fejl 
reduceres. Og i sidste ende opnås pålidelige resultater:  
Den perfekte matte lakering.
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PROGRAMS FOR SUCCESS

KUN FIRE TRIN FOR  
PERFEKTE RESULTATER

Antallet af kosmetiske reparationer, som 
værksteder skal udføre, stiger konstant. At 
arbejde lønsomt under disse forhold er en 
reel udfordring. Løsningen er FLEX-REPAIR, 
som gør det muligt at udføre alt på ét sted. 
Konceptet byder på vigtige fordele. Køretøjet 
skal ikke længere flyttes i løbet af processen, 
da hele trin er elimineret, såsom ovntørring. 
En enkel medarbejder kan derfor opnå 
perfekte resultater med kun fire trin. Dette 
sparer ikke kun værdifuld tid, arbejdet kan 
også udføres langt nemmere og uden stress.

AT PLANLÆGGE VEJEN TIL SUCCES

Sådan fungerer det: I samarbejde med en 
R-M-konsulent vurderes det på værkstedet, 
om man udfører en tilstrækkelig mængde 
reparationer af kosmetiske skader for at 
installationen af en FLEX-REPAIR-arbejdsplads 
kan betale sig. Konsulenten finder derefter ud 
af hvilke køb, du skal foretage i forbindelse 
med investeringen. De forskellige elementer, 
der er blevet analyseret, præsenteres i en 
samlet vurdering. Og herefter udarbejder 
konsulenten en implementeringsplan.

R-M-eksperterne følger hvert trin. Konsulenten 
og dit værksted arbejder sammen for at 
vælge lige det udstyr, du har brug for, og 
konsulenten bidrager med sin erfaring til 

processen. Udstyret installeres derefter. 
Personalet i værkstedet modtager også 
speciel træning både i forhold til FLEX-REPAIR- 
arbejdsstationen og med hensyn til de 
kommercielle aspekter. Dog er projektet endnu 
ikke afsluttet, da R-M også overvåger imple-
menteringen på lang sigt og vurderer succesen.

R-M: PERFECTION MADE SIMPLE

Den nye måleteknologi i COLORTRONIC 12/6 
sikrer, at det er endnu nemmere og mere 
pålideligt at måle farver. Tolv geometrier og seks 
farvebilleder genererer pålidelige måleresultater. 
R-M’s bærbare spektrometer er blevet 
forbedret for at skabe COLORTRONIC 12/6 – 
til den ideelle farvetilpasning.

Den lønsomme  
måde at reparere 
kosmetiske skader på

R-M’s innovative FLEX-REPAIR koncept:

Alt på et sted: R-M’s innovative FLEX-REPAIR-
koncept giver mulighed for at reparere kosmetiske 
skader mere fleksibelt - og dermed endnu mere 
økonomisk. På FLEX-REPAIR-arbejdsstationen  
kan en enkelt medarbejder udføre alle trin i en 
reparation. FLEX-REPAIR-konceptet er en del  
af R-M’s Programs For Success-tilbud. R-M’s 
eksperter servicerer og følger værkstedet,  
det starter med en analyse, fortsætter med 
planlægningen, for til sidst at udføre 
implementeringen.
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COLOR UNIVERSE

Den nye måleteknologi i COLORTRONIC 12/6 sikrer,  
at det er endnu nemmere og mere pålideligt at måle 
farver. Tolv geometrier og seks farvebilleder genererer 
pålidelige måleresultater. R-M’s bærbare spektrometer er 
blevet forbedret for at skabe COLORTRONIC 12/6 – til den 
ideelle farvetilpasning.

COLORTRONIC 12/6
Perfekt farvetilpasning!

Den nye digitale udvikling og R-M’s unikke 
database, der har årtier på bagen, gør 
farveidentifikation nemmere. For at en 
reparation ikke kan ses, skal autolakereren 
identificere farven helt præcist. R-M har 
derfor forbedret teknologien til det nye 
bærbare COLORTRONIC 12/6 spektrometer. 
Tolv måleværdier sikrer pålidelige resultater. 
Det integrerede farvekamera genkender 
effekten i metalliske-/perlemorslakeringer 
baseret på seks billeder. Med det store 
display får man en omfattende gennemgang 
af målingsområdet.
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COLOR UNIVERSE

OVERFØR DATA MED DET SAMME

Det nye hardware og design er ikke det 
eneste nye i R-M’s COLORTRONIC 12/6: 
spektrometrets nye store display, forenkler 
også betjeningen. Autolakerer kan ændre 
indstillinger og overføre måleværdierne til 
arbejdsstationen via WIFI, selv over længere 
afstande. Målingen kan derved udføres lige 
så snart køretøjet er afleveret og mens 
kunden ser på. Data kan omgående blive 
behandlet på computeren. Spektrometret har 
også en temperaturadvarselsfunktion f.eks. 
når bilen har stået i solen. Dette reducerer 
risikoen for forkerte måleværdier.

JUSTÉR BLANDINGSFORMLERNE  
HELT PRÆCIST

På arbejdsstationen kan data fra måleappa-
ratet sammenlignes med den eksisterende 
R-M farvedatabase. Farverne præsenteres 
som farvede søjler ved siden af hinanden.  
Et indeks angiver i procent, i hvor høj grad 
den forslåede blandingsformel ligner 
den målte farve, som derefter kan 
justeres. De nyligt opfundne 
algoritmer leverer endnu mere 
præcise resultater og bruges til 
at genberegne formlen.
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TRAINING PROGRAMS

I værkstedet kan der opstå situationer, hvor autolakereren kan være 
usikker på løsningen. Var blandingsforholdet af lak og fortynder 2:1 
eller var det 3:1:1? Hvilken fylder skal du bruge til hvilket substrat? 
Hvilken proces skal du bruge til komplekse farver? Og værksteds-
ejere har også spørgsmål: Hvordan markedsfører jeg 
mit værksted? Og hvilke nøgleindikatorer 
kan jeg bruge til at måle udførelsen af 
mit arbejde? Uanset om spørgsmålene 
er af teknisk karakter eller er marke-
tingsrelaterede, vil R-M’s kunder i 
fremtiden kunne finde det rigtige svar 
24 timer i døgnet på online-platformen 
“info R-M”.

HURTIGE SVAR PÅ SPECIFIKKE SPØRGSMÅL

Brugere kan nu finde informationer på et øjeblik med den professio-
nelt godkendte løsning “info R-M”. Du kan se korte videoer 

eller finde e-bøger om specifikke emner. Platformen byder 
på tips og tricks, og du finder nemt og hurtigt produkt-
informationer, tekniske datablade og processer via pc, 
tablet eller smartphone. Det betyder, at du altid kan bruge 
nøjagtigt det medie du foretrækker til at finde svaret på  
dit spørgsmål.

Hvis du har et spørgsmål eller søger en løsning på et 
problem, er internettet i disse dage normalt det første 
sted man leder. Den hurtigste måde at finde svar på sine 
spørgsmål er online. F.eks. for spørgsmål som: Hvad er 
bedst – en gas-grill eller kul-grill? Hvordan rengøres et 
vaskemaskinefilter? eller hvilke fodboldstøvler er bedst til 
kunstgræs? Der findes svar på stort set alle spørgsmål 
på nettet. Og på jobbet er websøgninger også meget 
nyttige. Derfor vil R-M-mærket udvide sin hjemmeside 
og tilbyder sine kunder med “info R-M” – en digital 
fejlfindingsplatform.

“info R-M” er den digitale 
fejlfindingsplatform til alle 
dine tekniske spørgsmål

Information, 
optimering, 
træning

SNART 
 

ONLINE

WWW.R
MPAINT

.COM
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TRAINING PROGRAMS

KOMPAKTE INFORMATIONSMODULER OG DETALJEREDE 
ILLUSTRATIONER

Komplekse processer opdeles i mindre informationsenheder.  
Dette giver dig mulighed for at hente svarene på det du leder efter, 
enten i kompakt form eller som en detaljeret illustration, afhængigt af 
problemet eller hvor hurtigt du skal bruge svaret. De enkelte moduler 
kan også bruges til at uddanne nye medarbejdere og elever.

De enkelte moduler passer sammen og skaber et stort overordnet 
billede: “info R-M” portalen – databasen, hvor alle R-M-portefølje-
relaterede oplysninger forenes. “info R-M” har til formål at give R-M’s 
kunder optimeret information, som de kan bruge til at forbedre deres 
kompetencer. I sidste ende er formålet at skabe optimale betingelser 
for at opnå den perfekte reparationslakering.

FEEDBACK FRA R-M’S KUNDER: 

“I løbet af vores daglige arbejde på værkstedet dukker der en masse 
små spørgsmål op, men der er ikke meget tid til at finde svarene.  
Så er det virkelig nyttigt at man hurtigt kan søge efter en løsning eller 
en video online.”
 
“Vores industri påvirkes hele tiden, det gør at jeg er nødt til at 
finpudse mine forretnings-kompetencer, så mit værksted forbliver 
konkurrencedygtig. Og jeg er yderst taknemmelig for den hjælp,  
som min lakleverandør giver mig i denne forbindelse.”
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EKSPERTISE                 COLOR UNIVERSE

Hvordan klarer R-M at tilbyde en ligetil, men alligevel perfekt farveløsning, til trods for det  
voksende antal farver? For at gøre det muligt for R-M’s kunder - værksteder verden over – at 
genskabe præcis den rigtige farve arbejder R-M’s farveeksperter i ni farvelaboratorier for at 
analysere de nyeste farveudviklinger på markedet. Baseret på deres resultater udvikler de nye 
højkvalitets blanderecepter til R-M’s farvetilpasningssystemer. De arbejder også på individuelle 
løsninger og bruger resultaterne til løbende at udvide farvedatabaserne. I Europa er farve-
laboratoriet i Clermont-de-l’Oise, Frankrig, et af de steder, hvor beslutningerne træffes.

Mission possible:  
Den perfekte 
farvetilpasning  
gjort nemt

R-M’s farveeksperter arbejder løbende  
på blanderecepter til de nyeste farvetrends

Fremtiden er digital i forhold til knowhow  
og input. Databasen er derfor et afgørende 
element. R-M’s bærbare spektrometre har 
tjent som uundværlige værktøjer til 
værksted er over hele verden i over 20 år. 
Spektrometrene hjælper med at afgøre den 
rigtige farve til den specifikke reparationsla-
kering. R-M’s nye COLORTRONIC 12/6 
bygger på disse årtiers erfaring. Endnu 
hurtigere og endnu nemmere at betjene, 
leverer det mere pålidelige resultater  
takket være den nyeste målingsteknik. 
COLORTRONIC 12/6 blev udviklet i R-M’s 
farvelaboratorie.

“COLOR UNIVERSE” UDVIDES

I forbindelse med reparationslakeringer, er en 
af autolakererens mest udfordrende opgaver 
ofte farveidentifikationen. Det kræver et godt 
øje for farver og en pålidelig teknologi. Trods 
alt er der ikke to slags rød der er ens. Eller 
farven på den originale lakering kan have 
ændret sig som følge af eksterne påvirknin-
ger som f.eks. sollys. I dette tilfælde skal 

autolakereren tilpasse farven individuelt. 
R-M’s systemer til farvetilpasning gør dette 
muligt. Men de skal altid holdes opdateret, 
både hvad angår tekniske standarder og  
de nyeste trendfarver.

R-M’s farvelaboratorier er også ansvarlige  
for dette. Her analyseres bilproducenternes 
seneste farvetrends, og der udvikles nye 
farveløsninger baseret på resultaterne. 
Blandingsformlerne bruges derefter til at 
opdatere databaserne i farvetilpasningssy-
stemerne. Nye tendenser udvikler sig nemlig 
konstant, med strålende farver eller nye 
effektpigmenter, der får en lakering til at  
skinne eller changere. 

LØSNING AF KUNDERNES  
FARVEPROBLEMER

R-M’s kunder kan også stille eksperterne 
specifikke spørgsmål. For at gøre dette kan 
de kontakte color information service, som 
de f.eks. kan benytte til at indsende lak-
prøver eller lakerede bildele. Eksperterne 

analyserer dem derefter nærmere ved hjælp 
af et mikroskop for at bestemme sammen-
sætningen af pigmenterne i specielle farver. 
Hvis farven allerede findes i databasen, 
finder de den tilsvarende blandingsformel 
eller tilpasser den endnu mere præcist, om 
nødvendigt. Ellers opretter eksperterne en 
helt ny blandingsformel, som er nødvendig i 
omkring 25% af alle tilfælde.

Udover teknologien er eksperternes viden  
og mange års praktiske erfaring det mest 
værdifulde materiale i R-M’s farvelaboratori-
er. De specialuddannede farveeksperter 
kontrollerer også reproduktionen af farver og 
variationer i praksis. De blander komponen-
terne, anvender lakken, analyserer den under 
forskellige former for belysning og sammen-
ligner den med prøven. Ved hjælp af 
software og algoritmer finjusterer man 
farven, indtil den er helt perfekt. Først på 
dette tidspunkt gemmes data, og prøven 
sendes tilbage til kunden. De nye variationer 
tilføjes derefter til databasen.
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Mission possible:  
Den perfekte 
farvetilpasning  
gjort nemt

FREMSKRIDT GENNEM UDVIKLING

Den løbende forbedring af R-M’s system til 
farvetilpasning, er en uendelig proces. Men 
den giver de fremskridt, der kan videreføres 
til kunder gennem nye generationer af 
farvetilpasningsværktøjer. Det nye COLOR-
TRONIC 12/6 spektrometer er for eksempel 
lettere at betjene end nogensinde før. Med 
de nye algoritmer kan softwaren nu beregne 
farvetilpasningen endnu mere præcist og 
dermed forbedre kvaliteten yderligere. For  
at opnå den perfekte farvetilpasning og gøre 
processen nemmere kan man på skærmen 
af den nye COLORTRONIC 12/6 se overfla-
den så man kan godkende det rette sted til 
målingen. På et øjeblik kan autolakereren få 
vist de forventede resultater af reparations- 
l akeringen.

R-M: Perfection made simple.
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Ifølge Kooijman har det at istandsætte biler altid været 
hans drømmejob. Han uddannede sig til autolakerer på 
Mondriaan Regional Training Center i Haag, Holland. Han har nu 
arbejdet som ledende autolakerer ved Autoschade Herstel Verweij i 
Haag i syv år. Og han elsker at arbejde i sprøjtekabinen. I fremtiden 
vil han gerne udvide sin ekspertise og lære de forretningsmæssige 
aspekter af jobbet at kende.

Sejren ved ’R-M Best Painter Contest 2016’ var hans største succes 
til dato. “Jeg deltog i konkurrencen, fordi jeg ønskede at måle mine 
færdigheder mod andre autolakerer” sagde han. Erfaringen var 
meget positiv for ham, fordi de forskellige udfordringer gjorde 
konkurrencen virkelig spændende. Og der er dét, han nyder ved 
jobbet. “I vores daglige arbejde står vi hver dag overfor nye 

 udfordringer.” Koojiman uddyber “Jeg besluttede 
mig for at være selvsikker og tackle opgaverne og 
ikke lade nerverne gå mig på. På jobbet er det afgøren-
de øjeblik, når man vælger den rigtige farve” sagde 
han. For at gøre dette skal en autolakerer være 
særlig opmærksom. For at vælge den rigtige farve, 
skal man tage sig tid og ikke tage forhastede 
beslutninger. “Men R-M’s værktøjer til farvetilpas-
ning er virkelig nyttige for at finde frem til den 
rigtige farve”. “Jeg bruger COLOR EXPLORER 
ONLINE-databasen og har COLORTRONIC spektro-

meteret i nærheden, hvis jeg skulle få brug for 
det. Hvis jeg stadig ikke kan bestemme hvilken 
farve, der er den rigtige, kan jeg endda ringe til 
R-M-farveeksperterne i Maarssen, Holland,og 
bede om hjælp.”

Kooijman bruger COLORTRONIC spektrometeret 
i sit daglige arbejde, især for at kontrollere  
sit farvevalg. Han kan ikke forestille sig livet i 

værkstedet uden de digitale værktøjer fra R-M. Uden 
online-farvedatabasen, eller muligheden for at gemme visse 
formler til fremtiden, kunne han ikke gøre sit arbejde 
ordentligt, indrømmede han.

Når det kommer til selve autolakeringsteknikkerne, sidder de 
nu på rygraden, og var derfor nemme at udføre i konkurren-
cen. “Men i den næste opgave skulle en farve vurderes, og 
det var meget sværere. Jeg skulle se på prøven fra en formel, 
hvor et par dråber af en farve blev udeladt eller tilføjet, og 
skulle så sige, hvad det var. Men i sidste ende var jeg meget 
tilfreds med min præstation.”

Udfordringer?  
“Bare kom an!”
En snak med vinderen af ’R-M Best Painter 
Contest 2016’ Berry Kooijman

Når man spørger autolakereren Berry Kooijman om hans yndlingsdel af jobbet, 
svarer han: “At kunne aflevere et køretøj der ser sprit nyt ud efter at være blevet 
indleveret til reparation helt beskadiget.” Kooijman, der kommer fra Holland, 
repræsenterede sit land i den internationale finale i ’RM Best Painter Contest 2016’  
i Clermont, Frankrig. Hans fremragende præstation overbeviste juryen og sikrede 
ham førstepladsen i konkurrencen.

Vinderne af R-M Best Painter Contest 2016
www.rmpaint.com/int/winners-international-final-r-m-

best-painter-contest-2016



R-M news

17

COLOR UNIVERSE                 EKSPERTISE

Kooijman mener også, at R-M’s nye online træning er et nyttigt 
værktøj til at lære nye teknikker. ’R-M Best Painter Contest 2016’ 
finalisterne havde mulighed for at teste træningen, som er blevet 
udvidet til at omfatte den nye træningsplatform info.rmpaint.com. 
“Der er visse områder, hvor du er nødt til have praktisk erfaring,”  
sagde han. “Men der er andre ting, du kan lære ved at se en video, 

som hvordan man bruger bestemte produkter.”

Blandt de bedste oplevelser i Clermont sagde Kooijman, at det 
var at møde så mange mennesker, som alle arbejder i samme 
erhverv som han gør, og at de alle bruger de samme metoder 
– stort set over hele verden. Hjemme var hans venner og fami-
lie meget begejstret for hans sejr. “De vidste mere eller 
mindre, hvad jeg arbejdede med. Men nu ved de også, at  
jeg er god til mit job,” sagde han. Kooijmans sejr blev også 

dækket på hollandsk TV og radio.

Takket være mediernes spotlight er der aldrig et kedeligt øjeblik 
på værkstedet. Men for Kooijman er det helt fint. Han håber, at 

han med tiden vil eje sit eget værksted og planlægger at samle 
meget mere reparationslakeringserfaring inden dette bliver en realitet. 
For elever der er blevet færdig på skolen og overvejer deres næste 
skridt, anbefaler Kooijman, at blive autolakerer. Det er et særligt 
givende job for folk der nyder at arbejde med deres hænder, og 
selvfølgelig for dem, der nyder at forbedre bilers udseende.

Den unge autolakerer delte et praktisk tip: “Før du reparerer et 
køretøj, skal du vide, hvilke materialer du har brug for, for at udføre 
opgaven. Og du skal lægge alt på bordet foran dig, så du er klar til  
at gå i gang. Det er vigtigt, ikke kun når du konkurrerer i en konkur-
rence, men også i dit daglige arbejde på værkstedet.”

Berry Kooijman repræsenterer 

den næste generation, der står 

for både digital udvikling samt 

høj præcision og kompetence. 

Han er COLORTRONIC 12/6s 

nye ansigt og blev fremhævet 

i videoen ved lanceringen 

filmet på det internationale 

R-M Refinish Competence 

Center. For at se videoen gå 

til www.youtube.com/rmpaint

Berry Kooijman 
kvalitetsstempler den nye 

COLORTRONIC 12/6 
kampagne 
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Stærkt partnerskab med R-M!

Den Zürich-baserede Emil Frey-koncern, med omkring 650 lokationer, har været Europas største 
bilforhandler siden foråret 2017. Emil Frey Group og R-M har været betroede partnere i årevis. 
Det vellykkede samarbejde med Emil Frey AG, Kriens datterselskab i Schweiz, bekræfter dette.

Et partnerskab  
på lige vilkår

Emil Frey AG og R-M

Bygningen af Emil Frey AG Kriens datter-
selskab har en fremragende beliggenhed i 
industriområdet Sternmatt i byen Kriens  
nær Lucerne med udsigt over nærliggende 
Mount Pilatus. Virksomhedens hovedkvarter 
har et moderne showroom til besøgende. 
“Udover vores forretning med nye biler og 
vores salg af Opel, Suzuki og KIA tilbyder  
vi hele rækken af lakeringsværkstedstjene-
ster,” siger firmachef René Schnarwiler.  
“Vi har en stab på 21 ansatte fordelt i 
administration, salg og værkstedet samt to 
praktikanter. I vores værksted reparerer vi 
alle mærker og modeller, og vi tilbyder 
altomfattende service til vores tre udvalgte 
mærker.” 

Datterselskabet har været placeret i Kriens 
siden 1998. Virksomheden værdsætter  
høj kvalitet og upåklagelig service. “Vores 
kundeloyalitet er yderst vigtig for os. Vi har 
kunder, der har været tro mod os i mange 
år,” sagde Scharwiler.

STÆRKT PARTNERSKAB MED R-M

For skader af lakeringen er datterselskabet  
af Emil Frey også afhængig af premium- 
produktet på markedet. “Vi har stolet på  
R-M lakprodukter i over 10 år,” forklarede 
værkstedslederen Sebastian Schöpp.  
“Vi bruger den vandbaserede ONYX HD 
serie og et-lags systemet 
UNO HD.”

Ved spørgsmålet om produktkvalitet svarede 
Schöpp, “Det er fantastisk. Finish-kvaliteten 
er fremragende, og sprøjteevnen er super.  
Til klarlakker bruger vi den nye Glossclear.  
Vi bruger også den nye UV Primer Fylder.  
De er begge af meget høj kvalitet.”

I sidste løb af Blancpain Endurance Series 2017 på Circuit de Barcelona-
Catalunya mødtes Lorenz Frey, holdleder og racerkører på Emil Frey Racing 
Team, med Ramesse Florean, som er administrerende direktør for R-M 
Autoreparaturlacke Schweiz.

TO STÆRKE PARTNERE - R-M BLIVER  
SPONSOR AF EMIL FREY RACING TEAM I 2018

Fra 2018 og tre år frem er R-M ny sponsor af Emil 
Frey Racing Team – i hele Europa. Emil Frey Group 
og R-M har allerede arbejdet sammen som 
partnere i mange år, og forpligter sig til første-
klasses kvalitet, teamwork, dynamik og en sand 
partnerskabsånd.
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Alt er nu endnu nemmere: I stedet for at blande to blandings-
lakker, er der kun brug for en: SC 08. R-M’s nye toplak,  
UNO HD CP PLUS, ligesom R-M’s nye klarlakker nu blandes 
i det nemme 300:100:100 forhold. For den VOC-kompatible  
UNO HD CP PLUS-lak linje blev der endvidere anvendt 
samme hærdere (H 2550 / H 2500 / H 2520) og fortyndere  
(R 2100 / R 2200 / R 2300) som for alle andre klarlakker i 
R-M’s nye generation. Dette sparer arbejdstid og hjælper 
med at forbedre organiseringen af dit værksted.

Udvalgte R-M-kunder har allerede prøvet den nye SC 08 
blandingslak. I en blindtest sammenlignede kunderne det 
nye innovative produkt med sin gennemprøvede og succes-
fulde forgænger. Til sidst var de helt overbeviste om 
resultaterne af SC 08 i sammenligningstesten. Den nyudviklede 
SC 08 blandingslak forenkler ikke kun blandingsprocesser; 
den giver også andre fordele. For eksempel er toplak-egen-
skaberne under påføringen blevet væsentlig forbedret, især 
hvad angår anvendeligheden og sprøjteabsorberingen.

PERFEKTE OVERFLADER, HØJERE GLANS

Ydeevnen for toplakker er også blevet forbedret med hensyn 
til tørring, flydeevne og glans. Med SC 08 blandingslak, 
tørrer toplakken hårdere, hvilket gør overfladerne helt glatte 
og meget glansfulde. Ydeevnen af de tidligere versioner, 
SC 07 og SC 17, er således ikke kun udskiftet, men SC 08 
faktisk overgået. Og i sidste ende får du helt perfekte 

lakeringsresultater.

Formlerne med SC 08 blandingslak er tilgængelige  
i R-M Color Explorer under UNO HD CP PLUS. 

Blandingsformlerne i UNO HD CP-seri-
en, der bruger SC 07 og SC 17, 
vil dog stadig være tilgængelige i 
databasen.

R-M’s velafprøvede toplak-serie til 
reparationslakeringer af direkte-glans og  
solide farver, UNO HD CP, har tilføjet endnu  
et ord til navnet. Det hedder nu UNO HD CP 
PLUS. Så hvad står “plus” så for? Det står  
for endnu nemmere blandingsprocesser og 
forbedrede produktegenskaber. Med SC 08 er 
der udviklet en blandingslak med høj ydeevne, 
der erstatter kombinationen af SC 07 og SC 17.

Plusset for  
mere enkelhed

Ny SC 08 blandelak gør  
UNO HP CP til UNO HD CP PLUS
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R-M’s vandbaserede laklinje ONYX HD tilbyder den perfekte løsning til sine kunder 
til reparation af den nye ’Soul Red Crystal’ farve, som Mazda lancerede med den 
helt nye CX-5 model. Til denne premiere er R-M, førsteklasses lakmærke fra BASF, 
nu godkendt som leverandør til lakeringsreparationer af denne nye farve. 
Godkendelsen gør det muligt for R-M at supportere Mazda-forhandlere og deres 
netværk af samarbejdspartnere med værdifulde og effektive løsninger i form af 
førsteklasses produkter, farvekompetence, service og træning.

R-M sikrer den perfekte 
reparation af Mazdas 
farve ’Soul Red Crystal’

Mazda CX-5
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R-M, et premium-mærke fra BASF, er den 
verdensomspændende organisationen der 

tilbyder Mazda en vandbaseret teknologi i autoreparati-
onslak-branchen. “Mazda og RM har et langvarigt forhold 
både i Japan og globalt”, siger Oliver Birk, Director Key 

Account Management Europe i BASF Automotive Refinish 
Coatings Division: “Dette er bygget på R-M’s evne til 

konsekvent at levere kvalitetsprodukter, teknisk support, 
stærk procesapplikation og farveudviklingskendskab til 

Mazda.” RM sætter sine kunders krav først og servicerer 
alle Mazda-forhandlere, der skal reparere ’Soul Red 

Crystal’ på den helt nye CX-5 ved at tilbyde førsteklasses 
produkter og træning i at reparere denne tri-coat farve 

lanceret af Mazda Motors.

 
 

En video af 
reparationsprocessen 

er tilgængelig på  
www.youtube.com/rmpaint
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Lakeringssystemer  
fra R-M sætter tonen 
for designkoncepter  
til elbiler

E-mobility Design

Covestro, producenten af højteknologiske polymermaterialer til bilindustrien og 
andre industrier, har allerede præsenteret et innovativt koncept for elbiler, der 
inkorporerer de nyeste tendenser inden for ekstern design. Konceptbilen blev 
også fremvist med stolthed på Covestro-standen på European Coatings Show 
2017 i Nürnberg samt rundt om i verden. En iøjnefaldende tilstedeværelse sikres 
ved en specielt udviklet lakeringsformel baseret på farve- og designekspertisen 
af BASFs Coatings afdeling og dets premium mærke R-M. Formuleringen 
inkorporerer ONYX HD vandbaseret maling fra R-M.

Innovationsevnen og den tekniske forbedring 
af dette køretøjskoncept understreges af den 
eksklusive “Verbosian Orange” farvetone. 
“Effekten af farven orange er at skabe 
opmærksomhed og skabe en følelse af 
tilstedeværelse. Samtidig er farven varm  
og lidenskabelig og udtrykker energi. For at 
skabe en speciel optisk effekt har vi brugt  
en metallisk lys orange, som ideelt set 
harmonerer med det sorte og antracitgrå 
tilbehør og virkelig skaber opmærksomhed”, 
beskriver Mark Gutjahr, leder af Automotive 
Color Design Europe hos BASF, effekten af 
lakken. Lakeringssystemet opfylder alle krav 
med hensyn til bæredygtighed, effektivitet og 

ydeevne og kan sammenlignes med 
moderne polyuretane serielakker. Den 
pigmenterede vandbaserede klarlak er 
beskyttet af en transparent klarlak baseret 
på polyuretane grundsubstansmaterialer  
fra Covestro. Den tørrer hurtigt selv ved lave 
temperaturer, skaber optimal lakklæbeevne 
og – takket være den lave viskositet – sikrer 
den fremragende flydeegenskaber.

Den færdige lakering kan poleres godt  
og giver en høj glans. “Det understreger 
konceptbilens samlede effekt”, siger Marc 
Schreiber, marketingchef for reparationslak 
hos Covestro.

Udviklingerne der er implementeret i design-
konceptet åbner op for nye muligheder til 
attraktive designs af komfortable, funktionelle 
og energibesparende biler. Letvægtsdesign 
der bruger plastik, er i fokus. Brugen af disse 
materialer øger antallet af elbiler og reducerer 
brændstofforbruget og CO2-udslippet fra 
benzindrevne køretøjer. Dette stiller imidlertid 
nye krav til lakken, som det verdensom-
spænd en de designteam fra BASFs 
Coatings- afdeling tog fat i i forbindelse  
med sin årlige Automotive Color Trends- 
udgivelse.

Præsentation i R-M 
Refinish Competence 

Center i Clermont, Frankrig 
og på European Coatings 

Show i Nürnberg.
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Den hollandske bilproducent Donkervoort producerer 
håndbyggede roadsters, der både ser godt ud på 
landevejen og på racerbaner. De stilfulde speedsters 
har en lav vægt, der giver dem accelerationsevne og 
hastighed takket være en kombination af en rørformet 
ramme af karbonfiber, også kaldet hybridt chassis.  
Til dette formål kræver det en lakering, der er  
både gennemsigtig og robust. Netop dette er R-M 
specialist i.

UANSET OM DU ER PÅ VEJEN ELLER PÅ 
RACERBANEN: FULDENDT DYNAMIK

Dette er dog kun ét område ud af mange, hvor de to 
partnere i fællesskab finder innovative løsninger. 
Reduktion af vægt er en anden grundpille, der 
muliggør dynamisk kørsel. Derfor bruger Donkervoort 
udelukkende R-M’s innovative lak til sine nye biler og 
anbefaler dem også til reparationslakeringer. Det 
betyder, at de to partnere arbejder sammen om at 
udvikle nye standarder for reparationslakeringspro-
cesserne alene og hos tilknyttede værksteder.

De to partnere planlægger også samarbejde om at 
tilbyde VIP-ture og fælles markedsføringsoptrædener, 
og ved at præsentere R-M farver. Farverne vil blive 
vist både i Donkervoort hovedkvarters showroom i 
Lelystad, Holland og på Classic Remise i Düsseldorf, 
Tyskland.

R-M lancerer 
samarbejde med 
Donkervoort

Ny dynamik

En hurtig lak til hurtige biler: Hos R-M er dynamik en topprioritet. Det gør den 
hollandske baserede bilproducent, Donkervoort, den ideelle partner til samarbejde 
med R-M, BASFs premiummærke. R-M støtter individuelle designkreationer for 
moderne køretøjer med initiativet Colors & Design. Dette program og R-M’ s 
farvekompetence gør dem til den perfekte partner der kan biddrage til 
Donkervoorts attraktive og dynamiske design med hensyn til farven.

Placeringen af Donkervoort Automobielen B.V. i Lelystad, Holland. 
Se mere på www.donkervoort.com

Donkervoorts produktionsområde i Lelystadt, Holland.
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R-M lancerer 
samarbejde med 
Donkervoort
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I en periode med høj vækst stoler den nationale kæde af InCar-værksteder  
på kvaliteten af R-M produkter.

R-M har succes  
i Finland

Amoy Oy er partner af InCar-autoværkstedskæden

BASF’s premium lakmærke R-M har været 
på det finske marked siden 2014. Entrepre-
nøren Jari Winqvist har med sin virksomhed 
Amoy Oy ansvaret for import, salg og 
distribution af R-M. Efter at have arbejdet i 
billakindustrien i mere end 20 år blev den 
43-årige Winqvist, allerede i 2008, interesse-
ret i R-M produkter.
 
– R-M virkede som et meget spændende 
brand. For nogle år siden besluttede jeg mig 
for at blive iværksætter og fik ideen til at 
blive importør og forhandler af R-M produk-
ter. Billakmærkets høje kvalitet og innovati-
onsniveau overbeviste mig. In-Car-kæden 
gav mig mulighed for at vise, at forretningen 
kommer til at gå godt med R-M, mindes 
Winqvist.
 

EN MASSE R-M VÆRKSTEDER
 
Navnet på Winqvists virksomhed Amoy  
Oy kommer fra de finske ord som referer til 
branchen, han er aktiv i. Amoy er en forkortet 
version af de finske ord for “car paint 
limited”. Et fikst ordspil, som fungerer på det 
lokale sprog, men mister sin betydning når 
det oversættes. Virksomheden blev i 2010 
optaget i det finske selskabsregister og 
importerer ud over R-M lak også sprøjtekabi-
ner til værksteder.
 
I 2014 byggede vi et infrarød tørresystem til 
InCars nye værksted i Turku og leverede R-M 
lak. Resultatet var fantastisk og nu er Amoy 
InCar-kædens operative partner. Mange af 
værkstederne bruger allerede eller kommer 
til at bruge R-M lak i fremtiden.

Den konstant voksende InCar-kæde har 
næsten 30 filialer, hvoraf det nordligste ligger 
i Rovaniemi, Lapland. Ikke alle InCar filialer 
har værksteder, men mere end et dusin 
bruger allerede R-M lak.
 
– Jeg troede allerede fra begyndelsen på 
R-M produkterne og samarbejdet med InCar 
har vist at R-M er en pålidelig forrretnings-
partner. Det er vores ambition at vokse 
sammen med InCar-kæden og vi vil vise,  
at vi er en konkurrencedygtig partner med 
vores produkter og services.
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Amoy Oy er partner af InCar-autoværkstedskæden

FLEKSIBEL FORHANDLER
 
Amoy Oy driver sin virksomhed fra 
samme lokaliteter som Finlands eneste 
autoriserede Jaguar Land Rover 
værksted, InCar Vantaa Koivuhaka.  
Med et driftsværksted som er åbent 
24/7 er det vigtigt, at kunne få fat på 
R-M produkter på et hvilket som helst 
tidspunkt på dagen når end behovet 
opstår.
 
– Fordelen ved R-M er at vi ikke 
behøver at lagerføre tusindvis af varer 
på værkstederne. Vi kan opnå det 
samme resultat med et meget mindre 
sortiment. R-M var det første lakmærke 
som var med på en rummission og 
deres produktudvikling har været særlig 
innovativ. R-M’s produktteknologi siden 
skrider frem med god hastighed og  
de lancerer konstant nye ting, som 
andre producenter måske ikke har, 
forklarer Winqvist. Det var produkternes 
lette anvendelighed som i starten 
vækkede hans interesse for brandet.
 
Amoy Oy har på nuværende tidspunkt 
fem ansatte og er vokset sammen med 
InCar-kæden, men de afviser ikke også 
at have kunder ud over kæden.
 
– R-M er et fleksibelt og progressivt 
brand på samme niveau som andre 
kvalitets lakproducenter, både teknolo-
gisk og med hensyn til kvalitet. Bag 
R-M står et af verdens mest respektere-
de brands, BASF, med stor teknisk 
ekspertise. Derudover er Amoy Oy en 
meget fleksibel forretningspartner.
 

5S OG PROFESSIONAL TRÆNING
 
Amoy Oy tilbyder også værksteder det 
nyudviklede 5S-system, som forbedrer 
både arbejdsforholdene såvel som 
effektiviteten på værksteder. InCar 
Vantaa Koivuhaka, som har et 24/7 
koncept, er et af pilotværkstederne  
for dette projekt. 
 
– Når arbejdsområderne uafbrudt er  
i brug er det absolut nødvendigt at 
områderne forbliver ryddelige, at 
udstyret kan anvendes og at de ansatte 
bruger mindst mulig tid på at lede efter 
det rigtige værktøj. Med 
5S-rådgivning vil vi 
forbedre driften af vores 
kunders værksteder. 
Omstændigheden at 
vores kunders egne 
ansatte er del af 
implementeringen af 
5S-systemet gør læring 
og brug meget nemmere, 
siger Jari Winqvist.
 
S-bogstaverne fra 5S 
kommer fra de engelske 
ord ’Sort’, ’Set in 
ordner’, ’Shine’, 
’Standardize’ og 
’Sustain’. Udstyr som 
ikke bliver brugt på 
værkstedet fjernes, det 
nødvendige værktøj og 
materialer sorteres, 
arbejdsområder 
rengøres og organise-
res, standardiseres og 
vedligeholdes. For at opretholde dette 
tages der billeder af forskellige 
arbejdsområder.
 
– Vi vil også videregive bilindustriens 
viden til erhvervsuddannelser og 
uddannelsesinstitutioner. Det er i 
arbejdsgiveres bedste interesse at vi  
får de dygtigste og bedst uddannede 
fagfolk fra skolerne som muligt. Vi vil 
gerne vise de studerende hvor spæn-
dende og innovativ bilindustrien virkelig 
er og hvor kedelig verden ville være 
uden farve!
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– Jeg begyndte med billakering hos Buskerud Karosseri AS, fortæller Henning Kristiansen, 
det var i 1979, og jeg var kun 17 år. Jeg kom mere eller mindre direkte fra skolebænken og 
helt fra starten arbejdede jeg med R-M-produkter. Min uddannelse som billakerer tog jeg i 
1981 og frem til 1984 arbejdede jeg hos Buskerud Karosseri AS. Så flyttede jeg til Egersund, 
stiftede familie, og begyndte at arbejde hos Ford. Det tog ikke lang tid før jeg fik R-M ind  
på lakværkstedet. Årene gik og i 1994 var jeg tilbage hos Buskerud Karosseri AS. I 2004 
overtog jeg lakafdelingen under navnet Eiker Billakkering AS. I dag er vi tre stykker som 
arbejder på værkstedet, en af dem, en ung kvinde på 19 år som lærling.

Henning Kristiansen fra Norge begyndte at  
anvende R-M-produkter i 1979. Nu kan han  
ikke forestille sig at anvende andre lakprodukter.

Et liv med R-M

Henning Kristiansen med medarbeidere  
Herman Kathrud (t.v.) og Kristin Jonassen (t.h.)
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ALTID R-M
 
– Jeg har altid holdt meget af R-M-lakpro-
dukter. Gennem årene har jeg testet flere 
andre lakmærker, men jeg har aldrig set 
nogen grund til at skifte, så længe R-M- 
produkterne holder den kvalitet og standard, 
som de gør. Det er meget sjældent, at R-M 
har trukket produkter tilbage, som ikke er 
førsteklasses. Alle produkter er grundigt 
testet før de frigives til markedet. Når man 
arbejder med R-M må man bruge hele 
systemet. Alle produkter er tilpasset 
hinanden. Jeg har lært produkterne at 
kende, og jeg ved hvordan de fungerer, 
enkeltvist og tilsammen i en lakopbygning. 
Det nytter f.eks. ikke at bruge en base fra 
R-M og klarlak fra et andet mærke, så kan 
man ikke være sikker på, hvilket resultat man 
får. Der opstår yderst sjældent problemer 
med R-M-systemerne. Glans og finish er 
førsteklasses – det er meget vigtigt. Dette er 
det første kunden ser når han henter bilen. 
For ikke at snakke om, at farven skal 
stemme. Forskelle i farven er også noget 
kunden hurtigt lægger mærke til.
 
COLORMASTER – ET FREMRAGENDE 
FARVEVÆRKTØJ
 
– Siden jeg begyndte med lakering i 1979 er 
antallet af farver og effekter steget enormt. 
Antallet af varianter af en given farve er også 
steget. Colormaster-systemet indeholder 
mere end 14.000 opsprøjtede farveprøver. 
Alle er produceret ved hjælp af det oprindeli-
ge lakmateriale. Det går stærkt at finde frem 
til den rigtige farvenuance. Ved farvetilpas-
ning er det ikke nødvendigt at lave en 
sprøjteprøve for at kontrollere farven. 
Naturligvis kan det forekomme, at man ikke 
får et 100% match. Så er det godt at kunne 
snyde øjet med at fade ud på de omkringlig-
gende paneler. I nogle tilfælde har jeg også 
tonet farven til selv. En evne man tilegner sig, 
når man er garvet i branchen. Jeg er blevet 
spurgt, om hvorfor jeg ikke har anskaffet mig 
en farvescanner. Svaret er for en enkelt – jeg 
har faktisk ikke noget behov. Det er kun ca. 
5 gange i løbet af alle de år jeg har drevet 
værkstedet, at jeg har været nødt til at bruge 
en farvescanner. Så er Billakksenteret AS 
kommet herhen og aflæst farven med en 
farvescanner. Hvad angår blanderecepter må 
jeg rose R-M. De er gode til at opdatere når 
der findes nye nuancer og recepterne er 
hurtigt tilgængelige.

 NYSGERRIG PÅ ALT SOM ER NYT
 
– Da de vandfortyndbare lakprodukter blev 
lanceret var mange billakerere skeptiske.  
Det at lakere med produkter, som indeholdt 
vand syntes mange var en “selvmodsigelse”. 
Mange mente, at vand ikke hørte hjemme i 
et lakprodukt. Jeg var nysgerrig, og en af  
de få som var positive. Efter at have prøvet 
vandfortyndbar baselak et stykke tid indså 
jeg hurtigt, at det var fremtiden. Billakerere  
er kendt for at være påståelige. Jeg var 
imidlertid nysgerrig og parat til at prøve det, 
som var nyt. Det var på en måde det samme 
som for 40 år siden, da R-M var nyt i Norge. 
Også dengang var det nysgerrighed, som fik 
mig til at prøve R-M.
 
MOTIVEREDE MEDARBEJDERE 
ER VIGTIGT
 
– Oplæring og motivering af medarbejdere  
er vigtig for en, som driver en virksomhed.  
Vi er godt nok en lille virksomhed, men netop 
derfor er motiverede medarbejdere måske 
endda endnu vigtigere end i store virksom-
heder. Det er vigtigt at støtte op om folk, så 
de får selvtillid. Desuden må man leve med 
at ting går galt indimellem. Hovedsagen er 
tillid og frihed under ansvar. Jeg ved, at 
denne opskrift virker. Ole Kristian Fureid, 
som vandt R-M Best Painter Contest, blev 
oplært af mig her i virksomheden.
 
PERSONLIGT FORHOLD TIL  
R-M-FORHANDLEREN
 
Erling Kraugerud startede med import af 
R-M billakker for lidt over 40 år siden. Jeg 
tror faktisk jeg var en af de første kunder. 
Helt siden dengang har jeg haft et meget 
godt forhold til R-M og Billakksenteret AS. 
Jeg har været på kursus i Frankrig et par 
gange, og folk fra R-M har vært her oppe 
og afholdt kursus. I 2007 overtog BASF 
importen af R-M mens Billakksenteret AS 
fortsatte som lokal forhandler. De har altid 
ydet fremragende service og har ansat 
teknikere, som kan hjælpe, hvis der skulle 
opstå problemer. Nu har sønnen Elling 
overtaget Billakksenteret AS. Han følger i 
samme fodspor som faren. Jeg ser virkelig 
frem til mange nye år i samarbejde med  
R-M og Billakksenteret AS.
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Danskudviklede  
lamper giver  
ægte dagslys

Colourmatch-lamper er ofte tunge, bliver varme og æder batteri på 
ingen tid. Sådan var virkeligheden indtil for ganske nylig. Scangrip  
fra Svendborg har nemlig lanceret anden generation af sine dagslys- 
lamper med LED-lyskilder. 
 
– Den nye serie af lamper kan køre to farvetemperaturer på  
dels 6500 kelvin og 4500 kelvin. Dermed lever den op til de  
colormatching-kriterier, som for eksempel R-M har, fortæller,  
direktør i Scangrip, Anders Borring.
 
ÆGTE DAGSLYS
 
Scangrip designer og producerer lamper til mange formål og  
flere industrier. Også autolak.
 
– Vi var i kontakt med BASF Coatings (R-M) under udviklingen  
af anden generation af lamper og fandt ud af, at det er vigtigt for 
autolakerere, at colourmatching foregår ved 6500 kelvin farve- 
temperatur, siger Anders Borring.
 
6500 kelvin er det man kalder ægte dagslys, og det har tidligere 
været umuligt at opnå med LED, og svært med andre lyskilder. Men 
nu er teknologien moden, og det har Scangrip reageret hurtigt på.
 
Ved at kunne skifte mellem to farvetemperaturer er det nemmere at 
finde fejl i lakken. Den varme tone er også bedre til at inspicere lyse 
overflader, mens den koldere 6500 kelvin er bedre til at inspicere 
mørke overflader samt til at sammenligne et farvekort med bilens lak. 
Noget der er ekstremt vigtigt, når den rigtige farvetone skal vælges.
 

LAMPER I ALLE STØRRELSER
 
Dagslyslamperne fra Scangrip fås i mange udformninger. Størst er 
Multimatch 2, der med et lysudbytte på op til 2500 lumen er perfekt 
til at inspicere større områder. Lampen kan justeres i fem trin, og i to 
forskellige temperaturer. Den er i aluminium med gummikanter, og  
er støv- og vandtæt (IP67). Multimatch 2 kan monteres på en trefod 
eller på passende holder. 

I-Match 2 er en pandelampe, der kan lyse i både 4500 kelvin og  
6500 kelvin. Den kan lyse i 2,5 til 5 timer. Det specielle ved lampen  
er spredningen af lyset, der oplyser en større cirkel end en traditionel 
pandelampe – det giver mere råderum for brugeren. 
 
Sunmatch 2 er den perfekte lampe til colourmatch. Lille nok til at 
holde komfortabelt i én hånd, når der er farvekort i den anden. Sidst 
og mindst er Matchpen, der er en lille pen til forskellige arbejdsopgaver.
 
OPFYLDER KRAV TIL COLOURMATCH
 
R-M har valgt at tage de danskudviklede lamper ind i sortimentet. 
 
– Vi kan se, at der er et behov for lamper, der dels har den rigtige 
farvetemperatur og dels har den fleksibilitet, som LED lamper giver. 
De bliver ikke særligt varme, og de kan køre længe på batteri.  
Og med muligheden for at køre med 6500 kelvin opfylder lamperne 
vores krav til colourmatch, fortæller Johnny Petersen, National  
Head Trainer BASF.

Scangrip fra Svendborg har udviklet 
dagslyslamper til colourmatch og  
inspektion for fejl i lakken. R-M har  
set lyset og forhandler de danske lamper.
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Noah Watt får  
R-M som sponsor

Han er kun 14 år, men er alligevel vant til at 
køre på racerbaner i hele verden. Noah med 
det kendte efternavn efter sin far, Jason 
Watt, er én af Danmarks store talenter i 
motorsport. 
 
For tiden kører Noah Watt Formel 4 hos 
Magnussen Racing Experience, og hans 
formelbil med Renault-motor har fået endnu  
et vigtigt mærke på karossen. 

Lakbrandet R-M er nemlig ny sponsor hos  
det unge talent. 
 
– Vi ser Noah lidt, som vi ser R-M. Masser  
af ungdommelig energi og på vej fremad i 
verden, siger Michael Wiborg, Marketing 
Manager for R-M i Norden og UK. 

Også Jason Watt ser potentialet i samarbejdet.
 
– R-M passer rigtig godt til vores sponsor-
portefølje. Det er et brand med gode værdier,  
og de vil være en god samspiller og en aktiv 
partner for Noah, siger Jason Watt, der er 
manager og far til Noah. 

Faktisk er baggrunden for sponsoratet lidt 
usædvanlig. Jason Watt ville have lakeret sin 
Ford GT i en original blå Gulf farve, og den  
har R-M i sortimentet. Han kontaktede derfor  
R-M i Danmark for at få fat i lakken. Dermed 
var en kontakt skabt og et samarbejde født. 

Sponsoratet løber i første omgang til  
udgangen af 2018.

Den talentfulde unge racerkører har fået en ny sponsor 
i sin portefølje, nemlig lakproducenten R-M

FAKTA OM NOAH WATT:
 
Født 20. juni 2002
 
Erfaring: Gokart Danmarksmester tre gange og EM sølvvinder i 2016.Har vundet 
mere end 150 pokaler i gokart. Deltagelse i et utal af europæiske gokart-løb. 
Kører Formel 4 med Magnussen Racing Experience.
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Det er formentlig verdens bedst lakerede Piaggio Ape kaffevogn, 
der er flyttet ind i BASF Coatings’ danske hovedkvarter på  
Kalvebod Brygge.

Nylakeret kaffebar 
på anden sal

De er snart mere udbredte end pølsevogne i 
Københavns gader – de små Piaggio Ape 50 
med en kaffebrygger bagerst i kassen. Men 
det er alligevel et sjældent syn i et kontormiljø 
på anden sal. Det var da heller ikke uden 
problemer at få den grønne trehjuler op i 
BASF’s nye danske hovedkvarter på 
Kalvebod Brygge.
 
– Vi måtte faktisk skille den næsten helt ad, 
men så kunne den køres op med elevatoren 
fortæller, Michael Wiborg, der er Marketing 
Manager hos BASF Nordic og UK.
 
Projektet med kaffevognen startede med en 
bemærkning fra udlejeren på adressen. Han 
mente, at sådan en kunne give lidt hygge og 
nostalgi i de ellers så moderne lokaler. 
 
Så en Piaggio Ape blev købt ind til formålet, 
men en virksomhed, der servicerer autolak-
branchen, kan naturligvis ikke have en gammel 
og bulet Ape stående. Trehjuleren blev derfor 
sendt til Sergios Autolakering i Ølstykke. Her 
fik den en overhaling af de helt store:
 
– Det er nok én af de få Piaggio Ape,  
hvor lakarbejdet har kostet det samme  
som køretøjet, siger indehaveren Srdjan 
Djurdjevic, der selv har stået for spartel- og 
lak-arbejdet på den charmerende italiener.
 
Lakken er, naturligvis, fra R-M (med koden 
MG647.50), og den grønne farve er valgt i  
en afstemning på kontoret. 
 

KLISTERMÆRKERNE ER IKKE KLISTER
 
Efter en tur med grunder, sprøjtespartel og  
to lag lak, var det tid til at sætte logoer på. 
 
Når man bare ser flygtigt på køretøjet, 
tænker du, at det er klistermærker med 
BASF-logo samt logoet for R-M. Men lader 
du hånden glide over lakken, er der noget, 
der ikke stemmer. Der er nemlig ingen 
mærkbar forhøjning ved kanterne.
 
– Logoerne er ikke klistermærker, som man 
umiddelbart skulle tro. De er lavet med 
airbrush af airbrush-kunstneren Peter 
Capper. Det skulle ikke være den nemme 
løsning, fortæller Srdjan Djurdjevic.
 
Den lille grønne vogn er formentlig også den 
blankeste og reneste Piaggio Ape i verden, 
men det har altså også kostet nogle timer. 
 
– Nogle vil sikkert synes det er tosset,  
men vi er gået all-in på idéen, fortæller 
Michael Wiborg. 
 
DER SKAL ARBEJDES FOR KAFFEN
 
Vi har ikke engang rundet det vigtigste. Det, 
der jo er formålet med projektet. Uden kaffe 
dur helten, eller en kaffevogn, jo bare ikke. 
Kaffemaskinen bag i vognen er en Schaerer 
Barista, der en ægte espressomaskine, hvor 
du selv skal stampe den kværnede kaffe i 
portafiltret. Nydelsen er nemlig større, når 
man skal arbejde lidt for resultatet, om end 
det så er kaffe eller en bragende blank 
Piaggio Ape 50 på anden sal.



R-M newsR-M news

31

ZOOM

Piaggio Ape 50 – R-M Edition

50 ccm kabineknallert

Lakering udført af  
Sergio Autolakering i Ølstykke

Lak: R-M Onyx HD

Klarlak: R-M Everclear

Logoer: Airbrush af Peter Capper

Kaffemaskine: Schaerer Barista



Perfection made simple

Berry Kooijman - Autoschade Herstel Verweij 
Vinder af den internationale R-M Best Painter Contest 2016

Hvorfor er R-M’s nye neues Colortronic 12/6  
perfekt til mig? Fordi jeg får de bedste resultater  
men yder mindre. Det er så simpelt.

Perfekte resultater takket være R-M’s unikke farvedatabase.  
R-M forberedte sin måleteknologi til deres nye bærbare Colortronic 12/6 
spektrometer. Tolv geometrier sikrer en perfekt matchrate for at identificere  
den nøjagtige farve. Når farven er målt, kan de digitale data overføres via WIFI 
eller USB-kabel til arbejdsstationen for øjeblikkelig behandling. Med R-M’s nye 
Colortronic 12/6 er farvejustering nem, hvilket giver mulighed for et præcist match. 
Se mere på  www.rmpaint.com


