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Fortreffelighet med
R-M’s vannbaserte ONYX HD

Enklere Perfekt!

15.10.12 12:52

ONYX HD

TEGNET PÅ FORTREFFELIGHET
VÅRT YRKE: ONYX HD
Hos R-M er våre hovedprioriteringer den langsiktige lønnsomheten til våre
kunder, og samtidig beskytte miljøet. Det er derfor vårt forsknings- og
utviklingsteam, som er kjent for innovasjon, fortsetter å utvikle produkter
som er lette å bruke og reduserer antall prosessganger, samtidig som man
sikrer et perfekt resultat.

EN REKKE AV KLARLAKKER MED EN STRÅLENDE GLANS
Utvalget av klarlakker spesielt utviklet for ONYX HD, garanterer
en uovertruffen finish som har etablert ONYX HD som standarden

ONYX HD er en vannbasert lakkserie som er resultatet av over 15 års
kontinuerlig teknologisk revolusjon som sikrer fremragende ytelse.

i bransjen.
Colormaster fargeverktøy og Colortronic 2 spektrometer fungerer
perfekt med ONYX HD.

1. ONYX HD består av vannbaserte basefarger som inneholder
svært høye konsentrasjoner av pigment, noe som garanterer eksepsjonell stabilitet over fem år. Den vannbaserte
tilsetningen tilsettes av lakkereren under fargeblandingen.
2. ONYX HD kan enkelt tilpasses for bruk under alle forhold.
TILSETNINGENE HYDROMIX, HYDROMIX SLOW, HB 002 og HB 004
gjør det enkelt å påføre og å oppnå et godt resultat uavhengig av, selv ekstreme, værforhold.
ONYX HD Interiør gjør det mulig å bruke Onyx HD baselakk
på innvendige deler som motorrom og bagasjerom, som
sikrer holdbarhet og uten å bruke klarlakk.
3. O NYX HD reduserer tørketiden betraktelig. R-M anbefaler
påføring i en lakkboks med akselerert lufttørkingssystem,
slik som venturitørker. Et enestående sluttresultat oppnås
uavhengig av teknikken som brukes: hele panelet eller
blend-in.

Verkstedet beveger seg fremover med et produkt med
lavere utslipp av løsemidler, som fremmer et tryggere
miljø og som øker lønnsomheten.

En verkstedsleder som jobber med
ONYX HD reflekterer: ”Lakkererne
i verkstedet mitt har brukt ONYX HD
i over 12 år, og vi verdsetter ytelsen
til denne vannbaserte serien av ulike
årsaker: produktkvalitet, lagerreduksjon, enkel administrasjon og økt
lønnsomhet. Hvorfor lete etter en annen løsning når du allerede har
den beste?”

ONYX HD er godkjent av verdens
ledende bilprodusenter.

ONYX HD,
Unektelig strålende!
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