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Valgfrie gråtoner for personbilfarger
De valgfrie gråtonene har vist hva de er verdt sammen med GRAPHITE HD. Siden
september 2017 er gråtonene også inkludert i R-M COLOR EXPLORER-databasen for
passasjerbilfarger. En gråtone som er tilpasset fargen på baselakken eller topplakken
kan spare tid og materiale i påføringsprosessen.
Noen farger krever absolutt en spesiell gråtone som underliggende lag for baselakken eller
topplakken for å oppnå et perfekt fargeresultat. For andre farger kan lakkereren velge den
optimale gråtonen for baselakken eller topplakken selv. Den rette gråtonen kan bidra til å
oppnå den ideelle fargen. I tillegg kan baselakken og topplakken påføres med betraktelig
mindre materiale.
De to siste årene har R-M COLOR EXPLORER-databasen vist et utvalg av gråtoner for
farger i GRAPHITE HD-serien som ikke nødvendigvis krever en gråtone. Ved å klikke på
gråtone-navnet i blått kommer lakkereren direkte til blandeformelen.
Med gråtonesystemet kan du optimalisere prosessen, spare materiale og dermed arbeide
mer effektivt, også kostnadseffektivt. Med alle disse fordelene er gråtonesystemet nå også
tilgjengelig for personbilfarger med ONYX HD, UNO HD og DIAMONT.
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.
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