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BRA FOR BILEN DIN, BRA FOR MILJØET:
eSENSE, EN MILJØVENNLIG PRODUKTSERIE FRA R-M®
Med den nye eSense-produktlinjen fra R-M, BASFs premiummerke innenfor reparasjonslakkering,
kan verksteder i Europa nå for første gang velge produkter som er produsert i henhold til BASFs
sertifiserte biomassebalanse-tilnærming, og dermed bidra til å redusere CO2-utslippene.
eSense-porteføljen består av grunnfyllere, sparkler, herdere, klarlakker og tilsetninger som kan brukes
ved reparasjon av for eksempel støtfangere og av mindre og moderate skader. Lakkverkstedene som
arbeider med disse produktene demonstrerer aktivt at de har forpliktet seg til å ta vare på klimaet og
miljøet, fordi produksjonsprosessen reduserer bruken av fossile råstoffer og av CO2-utslippene.
Dessuten oppfyller produktene de høye kravene om kvalitet og ytelse til premium-lakkmerket R-M.
Massebalanse: hemmeligheten ligger i blandingen!
Det er foreløbig ikke mulig å produsere lakkprodukter utelukkende av fornybare råvarer. For å bevare
planetens ressurser bruker BASF en andel fornybare råvarer, som for eksempel biodiesel og biogass i
produksjonen av basisproduktene sine. Disse hentes fra organisk avfall. Dessuten brukes vegetabilske
oljer samt fossile råmaterialer.
I den såkalte biomassebalanse-tilnærmingen blir andelen av fornybare råmateraler tilordnet
produktene fra eSense-linjen. Metoden som brukes til denne er sertifisert av TÜV SÜD. På den måten,
ved hjelp av en matematisk modell, kan 100 % av de fossile råmaterialene i eSense-produktene
erstattes med fornybare råmaterialer.

Biomassebalanse-konseptet kan sammenlignes med grønn strømtariff. Det er heller ikke all stømmen
som leveres til stikkontaktene våre som kommer fra fornybar energi. Den avgjørende faktoren er
snarer at andelen av fornybare råmaterialer gjennom systemet er korrekt og tildelt matematisk til de
sertifiserte produktene. Etter hvert som forespørselen øker, økes andelen tilsvarende.
Fordeler for verksted og kunder
Verkstedskundene kan nå ta en bevisst beslutning om å bruke R-Ms bærekraftige produkter til
reparasjon av bilen, og dermed bevisst bidra til å spare på verdifulle ressurser. Ved å tilby produkter
med eSense-sertifisering har verkstedene muligheten til å skille seg ut fra konkurrentene og ta et felles
ansvar for fremtiden sammen med kundene sine. De nye produktene kommer med en omfattende
informasjonspakke som stilles frem i verkstedets kundemottak, og som forklarer kundene fordelene
med en miljømessig effektiv reparasjonslakkering.
Mer informasjon om eSense finner du på www.esense.rmpaint.com
R-M Automotive Refinish Paints: en viktig del av BASF Coatings
BASF markedsfører et omfattende utvalg av lakksystemer for kjøretøyreparasjon under R-M-merket. Det legges
spesiell vekt på miljømessig effektiv vannbasert lakk og høyfast lakk Ved å bruke disse systemene, overholder
man alle lovmessige løsningsmiddelreduserende krav hvor som helst i verden, og når det gjelder utseende og
motstand, oppfyller produktene de samme kvalitetsstandardene som løsningsmiddelbasert lakk. På dette området
tilbyr selskapet et bredt spekter av tjenester for å støtte sine kunder. R-M Automotive Refinish Paints er godkjent
av de fleste ledende bilprodusenter for ettermarkedet-reparasjon og blir valgt av verdens mest prestisjefylte
bilfirmaer for sin fargeekspertise.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
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