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BASF krijgt erkenning voor bijdrage aan 
duurzame ontwikkeling met de 
R-M® e’Sense-laklijn  
 
De e’Sense-lijn met autoreparatielakken van premium merk R-M® is onderscheiden met de 
Pierre Potier-prijs in de categorie ‘Processen’. In het productieproces van deze innovatie 
wordt gebruikgemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Dankzij deze vernieuwende 
ontwikkeling kunnen autoschadeherstelbedrijven de droogtijden van producten tijdens het 
reparatieproces verkorten, en zo het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen 
verminderen.  
 
De Coating-divisie van BASF heeft de Pierre Potier-prijs in de categorie ‘Milieuvriendelijke 
processen’ ontvangen voor de R-M e’Sense-lijn met autoreparatielakken voor alle soorten 
reparaties. De prijsuitreiking werd bijgewoond door Agnès Pannier-Runacher, de Franse 
staatssecretaris van Economie en Financiën. De Pierre Potier-prijs erkent chemiebedrijven die 
innoveren en hun producten en processen voortdurend proberen te verbeteren met het oog op 
milieubescherming, en op die manier oplossingen bieden voor ecologische verbeteringen. 
Bovendien stimuleert de Pierre Potier-prijs de ontwikkeling van ecologisch verantwoorde 
oplossingen in de chemische sector.  
 
De innovatie van de e’Sense-lijn is gebaseerd op de biomassa balans aanpak van BASF, ontwikkeld 
in samenwerking met certificeringsinstantie TÜV SÜD. Deze aanpak omvat het gebruik van 
hernieuwbare grondstoffen om het aandeel fossiele grondstoffen al vanaf het begin van het 
lakproductieproces te verminderen. Vervolgens worden deze hernieuwbare grondstoffen 
toegewezen aan een selectie van eindproducten. Dankzij het gebruik van hernieuwbare 
grondstoffen, in dit geval biogas of bionafta, maakt de e’Sense-lijn deel uit van de bio-economie.  
 
e’Sense: goed voor auto's en voor het milieu  
Doordat autoschadeherstelbedrijven de droogtijden van producten tijdens het reparatieproces 
aanzienlijk kunnen verkorten, maakt de e’Sense-lijn een flinke vermindering van het energieverbruik 
en de uitstoot van broeikasgassen mogelijk. 
 
'De uitdaging voor onze teams was technische oplossingen voor schadeherstelprocessen te vinden 
die even doeltreffend zijn als de standaardsystemen, terwijl ze tegelijk de milieuprestaties aanzienlijk 
verbeteren. Dit specifieke kenmerk is een primeur binnen het segment autoreparatielakken en maakt 
dat de e’Sense-lijn dé duurzame oplossing voor autoreparaties is. Bovendien is de toekenning van 
deze prijs in het jaar dat R-M zijn 100-jarig bestaan viert, een fantastisch jubileumcadeau', aldus 
Fabien Boschetti, Managing Director van BASF Coatings Services Frankrijk. 

http://esense.rmpaint.com/nl/
http://www.rmpaint.com/nl/
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In de praktijk bespaart een autoschadeherstelbedrijf dat producten uit de e’Sense-lijn gebruikt voor 
het repareren van het equivalent van 2,5 carrosseriedelen zo'n 550 g CO2. Dankzij e’Sense kunnen 
autoschadeherstelbedrijven nu producten gebruiken die een resultaat opleveren dat gelijk aan of 
zelfs beter is dan dat van standaardproducten, en die tegelijkertijd voor uitstekende milieuprestaties 
zorgen. Deze innovatie is ook volledig in overeenstemming met de wens van veel consumenten om 
een milieubewuste automobilist te zijn.  
 
Verantwoorde innovaties voor een duurzame toekomst 
Met e’Sense onderstreept BASF zijn inzet voor effectieve, rendabele en ecologische 
klimaatbescherming. 'De klimaatverandering is een van de belangrijkste uitdagingen voor de 
maatschappij, en BASF houdt zich al jaren bezig met innovatie op dit gebied. Energie-efficiëntie en 
het gebruik van hernieuwbare hulpbronnen zijn belangrijke hefbomen om klimaatbescherming, 
behoud van natuurlijke hulpbronnen en economische voordelen te combineren. Deze prijs vormt 
een erkenning voor de deskundigheid van BASF op deze terreinen. Daarom ben ik erg trots op deze 
onderscheiding, die de kroon vormt op het harde werk en het commitment van onze teams', stelt 
Thierry Herning, Managing Director van BASF Frankrijk. 
 
De Pierre Potier-prijs: commitment voor een duurzame chemische industrie 
De Pierre Potier-prijs werd in 2006 in het leven geroepen door het Franse ministerie van Economie, 
Financiën en Industrie als een erkenning voor innovaties in de chemische industrie die duurzame 
ontwikkeling bevorderen van toepassingen die deel uitmaken van het dagelijks leven van de 
consument. Het initiatief wordt gesponsord door het internationale conferentiecentrum Maison de la 
Chimie in Parijs en door France Chimie, de Franse beroepsorganisatie voor de chemische sector. 
Het doel is de ontwikkeling van ecologisch verantwoorde oplossingen in de sector te stimuleren.  
 
R-M Autolakken: een belangrijk onderdeel van BASF Coatings Services 
Onder de merknaam R-M brengt BASF een uitgebreid assortiment laksystemen voor autoreparaties 
op de markt, waarbij de nadruk ligt op milieuvriendelijke, watergedragen lakken en high-solid-lakken. 
Dankzij deze systemen kan overal ter wereld aan alle wettelijke eisen ten aanzien van vermindering 
van het oplosmiddelgebruik worden voldaan; bovendien voldoen de producten voor wat betreft 
uiterlijkheid en bestendigheid aan dezelfde normen als oplosmiddelhoudende lakken. R-M biedt tal 
van diensten aan ter ondersteuning van klanten. De autoreparatielakken van R-M zijn door de meeste 
toonaangevende autofabrikanten goedgekeurd voor aftermarket-reparatie en worden door hen 
gekozen vanwege de geboden kleurenexpertise. 
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