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Lakksystemer fra R M® setter den rette tonen for 
designkonsepter for elektriske kjøretøyer  

• Tett samarbeid mellom R-M og Covestro  

• Innovative designkonsepter for elektriske kjøretøyer utstilles på European Coatings 
Show 

Covestro, som er produsent av høyteknologisk polymermaterialer til bilindustrien og andre 
industrier, har allerede presentert et nyskapende konsept for elektriske biler som inkorporerer 
de nyeste trendene i ytre design på plastmessen K 2016. Konseptbilen inntar også 
hedersplassen på Covestros stand ved European Coatings Show 2017 fra 4.-6. april i Nuremberg. 
En iøyenfallende tilstedeværelse er sikret med en spesialutviklet lakkfomel som er basert på 
farge- og designekspertisen fra BASFs Coatings-divisjon og premiummerket R-M. Formelen 
innbefatter den vannbaserte lakken ONYX HD fra R-M.  

Konseptets innovative evne og tekniske raffinement understrekes av den eksklusive ‘Verbosian 

Orange’-fargen. “Effekten av den oransje fargen er å tiltrekke oppmerksomhet og skape en følelse av 

tilstedeværelse. Samtidig er fargen varm og lidenskapelig, noe som understreker temaet energi. For å 

skape en spesiell optisk effekt har vi brukt en metalisk lysende oransje som harmoniserer ideelt med 

det sorte og antrasittgrå tilbehøret og som virkelig fanger oppmerksomheten,” er måten Mark Gutjahr, 

sjef for Automotive Color Design Europe i BASF, beskriver effekten av basefargen. Lakksystemet 

oppfyller alle kravene til bærekraft, effektivitet og ytelse, og kan sammenlignes med moderne polyuretan 

fabrikklakk. Den pigmenterte vannbaserte lakken beskyttes av en transparent klarlakk basert på 

polyuretane forløpermaterialer fra Covestro. Denne herder raskt selv ved lave tempereaturer, skaper en 

optimal lakkvedheft og sikrer gode flytegenskaper takket være den lave viskositeten. Topplakken 

poleres bra og gir en høy glans. “Det understreker den totale effekten av konseptbilen,” sier Marc 

Schreiber, Markedsføringssjef for reparasjonslakkering i Covestro. 

 

 

 



 
 

Utviklingen som er implementert i designkonseptet åpner opp for nye tilnærminger til attraktiv design av 

komfortable, funksjonelle og energieffektive biler. Fokuset er på lette design med plast. Bruken av disse 

materialene øker elektriske bilers rekkevidde og reduserer drivstofforbruk og CO2-utslipp av 

bensindrevne biler. Men dette stiller nye krav til lakken, noe som det globale designteamet i BASFs 

Coatings-divisjon også kommenterte i deres årlige utgivelse Automotive Color Trends. Kolleksjonen 

består av 65 nye trendfarger for bilindustrien, og reflektere både globale og regionale trender. Dermed 

spiller det mangefasseterte forholdet mellom den virtuelle og den virkelige verden en nøkkelrolle i de 

globale trendene akkurat nå, og kommer til uttryk i varierende fargepaletter. Kunstig metalliske blå, sølv 

og hvite toner gjenspeiler for eksempel trenden med digitalisering av arbeidslivet. Den neste utgaven 

av Automotive Color Trends vil bli presentert for bilprodusentene ved eksklusive farge-show i løpet av 

sommeren 2017. 

Konseptbilen fra Covestro kan ses fra 4.-6. april på European Coatings Show 2017 i Nuremberg, Hall 

4A, Stand 528. 

 

R-M reparasjonslakk for bilbransjen: en viktig del av BASFs Coatings-divisjon 

Under R-M-varemerket markedsfører BASF en omfattende serie med reparasjonslakksystemer for 
bilbransjen, og fokuserer på miljøriktige, effektive vannbaserte grunninger og pigmentrik lakk. Ved å 
bruke disse systemene kan alle lovbestemte krav til reduksjon av løsemidler overholdes hvor som helst 
i verden, og i forhold til utseende og slitestyrke tilfredsstiller produktene samme kvalitetsstandard som 
løsemiddelbasert lakk. På området tilbyr selskapet et bredt spekter av tjenester for å yte støtte til 
kundene. R-M reparasjonslakk for bilbransjen er godkjent for reparasjoner i ettermarkedet av de fleste 
ledende bilprodusenter, og velges av verdens mest prestisjefylte bilprodusenter på grunn av selskapets 
fargeekspertise. 

R-M Automotive Paints - Clermont de l’Oise (Frankrike)  
Kontakt: Gesine Arend-Heidbrinck Telefon + 33 (0)3 44 77 73 70 
E-post: gesine.arend-heidbrinck@basf.com 

www.rmpaint.com 

www.facebook.com/rmpaint  
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