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R-M® ZORGT VOOR PERFECTE REPARATIE VAN  
MAZDA-KLEUR SOUL RED CRYSTAL   

ONYX HD, het watergedragen laksysteem van R-M, biedt klanten van R-M de perfecte oplossing 
voor het herstellen van de nieuwe kleur Soul Red Crystal, die Mazda Motor Corporation samen met 
haar geheel vernieuwde CX-5-model lanceerde. Voor deze première heeft R-M, een premium 
lakmerk van BASF, nu de kwaliteitsbevestiging ontvangen als leverancier van producten voor het 
herstellen van deze nieuwe kleur rood. De bevestiging stelt R-M in staat Mazda-dealers en het 
netwerk van aangesloten schadeherstelbedrijven te ondersteunen met waardevolle en efficiënte 
oplossingen bestaande uit topproducten, kleurdeskundigheid, diensten en trainingen.  

R-M, een premium merk van BASF, is de onderneming die Mazda wereldwijd zal voorzien van de 

watergedragen technologie voor lakschadeherstel. “Mazda en R-M onderhouden al jaren een goede relatie, 

niet alleen in Japan maar ook wereldwijd”, aldus Oliver Birk, Director Key Account Management Europe bij 

de Coatings-divisie van BASF Automotive Refinish. “De relatie stoelt op het vermogen van R-M om 

constant kwalitatief hoogwaardige producten, technische ondersteuning, sterke procesapplicaties en 

kleurontwikkelingskennis te leveren aan Mazda.” Voor R-M komen de behoeften van klanten op de eerste 

plaats. Daarom ondersteunt R-M alle Mazda-dealers die de kleur Soul Red Crystal op de geheel 

vernieuwde CX-5 moeten herstellen, door eersteklas producten te leveren en trainingen aan te bieden voor 

het herstellen van deze nieuwe lak van Mazda Motors, die in drie lagen wordt opgebracht. Een video over 

het reparatieproces is te vinden op www.youtube.com/rmpaint  
 

 

Toestemming verkregen via Mazda Motor Corporation; reproductie en 

aanpassing streng verboden. 
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Over R-M Autolakken 
R-M Autolakken, een belangrijk onderdeel van BASF Coatings Services, is leverancier van kwalitatief 

hoogwaardige autoreparatielakken en non-paint producten tegen een aantrekkelijke prijs. Met innovatieve 

oplossingen en services helpt R-M autoschadeherstel- en carrosseriebedrijven om sneller, efficiënter en 

prettiger te werken met als voordeel: meer productiviteit en hogere winstmarges tegen de laagste 

bedrijfskosten. Dit gebeurt in heel Nederland via directe marktbewerking. Bezoek voor meer informatie de 

website: www.rmpaint.com of volg ons via Facebook: www.facebook.com/rmpaintnl of Twitter: 

www.twitter.com/rmautolakken.   
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