
Perfection made simpleExcelência com ONYX HD 
à base de água da R-M06
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BASF COATINGS SERVICES, S.A. 
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ONYX HD

1.  O ONYX HD é constituído por bases de tinta à base de água 
que contêm concentrações muito elevadas de pigmentos, 
garantindo uma excepcional estabilidade durante cinco 
anos. O aditivo à base de água é adicionado pelo pintor 
durante a preparação da cor.

2.   O ONYX HD pode ser adaptado facilmente para ser 
utilizado em todas as condições. Os aditivos HYDROMIX, 
HYDROMIX SLOW, HB 002 e HB 004 facilitam a sua aplicação 
e proporcionam resultados excelentes, até mesmo nas mais 
rigorosas condições meteorológicas. 

O ONYX HD Interior permite aplicar o fundo ONYX HD, 
assegurando uma grande durabilidade, sem necessidade 
de aplicar um verniz nas zonas interiores como, por exemplo, 
o compartimento do motor e a bagageira.

3.  O ONYX HD reduz substancialmente o tempo de secagem. 
A R-M recomenda que seja aplicado numa cabina de 
pintura com sistemas de secagem acelerada ao ar, como 
os secadores Venturi. A técnica empregue proporciona 
um resultado fi nal sem igual, quer se trate de um painel 
completo, quer de um esbatimento.

Na R-M, entre as nossas máximas prioridades encontra-se a rentabilidade 
a longo prazo para os nossos clientes, e ao mesmo a protecção do meio 
ambiente. Por esse motivo, a nossa equipa de investigação e desenvolvimento, 
que goza de reconhecimento pelas suas inovações, continua a desenvolver 
produtos que são fáceis de usar e que reduzem signifi cativamente os tempos 
de processo, sem deixar de garantir uns resultados perfeitos.

O ONYX HD é uma gama de tintas à base de água que resulta 
de 15 anos de evolução tecnológica contínua e assegura uma 
excepcional qualidade de qualquer reparação. 

SINAL DE EXCELÊNCIA 
 NA NOSSA PROFISSÃO: ONYX HD

A ofi cina avança com um produto que emite menos 
solventes, contribuindo para uma maior segurança 
ambiental e rentabilidade.

UMA GAMA DE VERNIZES COM UM BRILHO RESPLANDECENTE
A gama de vernizes desenvolvida especialmente para o ONYX HD, 

que garante um acabamento sem igual e transformou o ONYX HD 

na referência da indústria.

A ferramenta de cor Colormaster e o espectrofotómetro Colortronic 2 

conjugam-se na perfeição com o ONYX HD.

O ONYX HD foi aprovado pelos 

maiores fabricantes de automóveis 

do mundo.

ONYX HD,
Inegavelmente brilhante!

Eis a opinião do gestor de uma ofi cina que 
trabalha com ONYX HD: «Há mais de 12 anos 
que os pintores da minha ofi cina usam o 
ONYX HD, e são vários os motivos pelos quais 
todos nós apreciamos o desempenho desta 
linha à base de água: qualidade do produto, 
diminuição do stock, facilidade de gestão e 
maior produtividade. Por que procurar outra 
solução, se já temos a melhor? »
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