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R-M® VOOR HET PERFECT HERSTELLEN VAN DE MAZDA-KLEUR 

 SOUL RED CRYSTAL   

Met het assortiment watergedragen lak van de lijn ONYX HD biedt R-M de perfecte oplossing aan 
zijn klanten voor het herstellen van de nieuwe kleur Soul Red Crystal gelanceerd door de Mazda 
Motor Corporation voor het gloednieuwe model CX-5. Naar aanleiding van deze primeur verkreeg  
R-M, een lakmerk uit het topsegment van de BASF groep, de kwaliteitshomologatie als leverancier 
voor het herstellen van deze nieuwe rode tint. Deze homologatie stelt R-M in staat om Mazda-
verkopers en het bijbehorende netwerk carrosseriewerkplaatsen bij te staan, door waardevolle en 
efficiënte oplossingen aan te bieden op vlak van producten, kleurenkennis, diensten en 
opleidingen.  

Het autolakmerk R-M wordt wereldwijd verkocht en biedt Mazda de technologie van watergedragen lak 

binnen de sector van de reparatielakken. “Mazda en R-M onderhouden al lang een goede samenwerking, 

zowel in Japan als wereldwijd", verklaart Oliver Birk, Directeur Key Account Management Europe van de 

afdeling Automotive Refinish Coatings van BASF. “Deze samenwerking is ontstaan omdat R-M in staat is 

Mazda producten te leveren van een superieure kwaliteit, technische bijstand, een spuitzeker herstelproces 

en een grondige kennis op vlak van de ontwikkeling van de kleuren." R-M geeft voorrang aan de behoeften 

van zijn klanten en geeft bijstand aan alle Mazda-verkopers die Soul Red Crystal moeten herstellen op de 

gloednieuwe CX-5, door producten en opleidingen van topkwaliteit aan te bieden om deze drielagenlak 

gelanceerd door Mazda Motors te kunnen herstellen. Een video over het herstelproces is beschikbaar op 

www.youtube.com/rmpaint.  

  Akkoord voor gebruik verkregen door de groep Mazda Motor Corporation. Reproductie of misbruik strikt verboden. 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/rmpaint


 
 

R-M website: www.rmpaint.com 
 
R-M Autolakken: een belangrijk onderdeel van BASF Coatings 

Via haar merk R-M verkoopt BASF een uitgebreid assortiment laksystemen voor de autolakindustrie met de 
focus op milieuvriendelijke watergedragen basislakken en lakken met hoog vastestofgehalte. Deze 
systemen voldoen aan de internationale wetgeving rond de beperking van oplosmiddelen en wat betreft het 
resultaat en de krasbestendigheid, garanderen deze systemen dezelfde kwaliteitsstandaarden als 
solventgedragen lakken. Daarnaast biedt BASF een uitgebreide reeks ondersteunende diensten aan haar 
klanten.  
R-M geniet de steun van de meest vooraanstaande autofabrikanten voor autospuitwerk en is vanwege haar 
expertise op het gebied van kleuren de favoriete keuze van de meest prestigieuze autobedrijven. 
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