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R-M® SIKRER PERFEKT REPARATION AF MAZDA’S FARVE  
SOUL RED CRYSTAL 

R-M’s vandfortyndbare lakserie ONYX HD tilbyder dets kunder den perfekte 
reparationsløsning til reparation af den nye Soul Red Crystal farve, som Mazda Motor 
Corporation lancerede med deres splinternye CX-5 model. Med denne premiere har R-
M, BASF’s premium lakmærke, nu modtaget kvalitetsgodkendelse som leverandør til 
lakreparationer på den nye røde farve. Bekræftelsen gør det muligt for R-M at støtte 
Mazda forhandlere og deres netværk af partner værksteder med værdifulde og 
effektive løsninger i form af kvalitetsprodukter, farvekompetence, services og træning. 

R-M, et premium lakmærke fra BASF, opererer på globalt plan og tilbyder Mazda sin 

vandfortyndbare teknologi for autolak. ”Mazda og R-M har et mangeårigt samarbejde både i 

Japan og globalt”, sagde Oliver Birk, direktør for Key Account Management Europe hos 

BASF Automotive Refinish Coatings Devision. ”Dette bygger på R-M’s evne til konstant at 

levere kvalitetsprodukter, teknisk support, stærk proces applikation og viden om 

farveudvikling til Mazda.” R-M vægter dets kunders behov højest og støtter alle Mazda 

forhandlere, som får behov for at reparere Soul Red Crystal på den splinternye CX-5, ved at 

levere førsteklasses produkter og træning til reparation af denne trelags farve lancering af 

Mazda Motors. En video af reparationsprocessen findes på www.youtube.com/rmpaint  

 

  

Godkendelse modtaget af Mazda Motor Corporation, 
gengivelse og anvendelse til andet formål er strengt 
forbudt. 

 

 

http://www.youtube.com/rmpaint


 
 

R-M Automotive Refinish Paints: en vigtig del af BASF`s Coatings Division 

BASF markedsfører et omfattende sortiment af autolak-systemer under brandet R-M og 
fokuserer på miljøeffektive, vandfortyndbart baselak og lak med højt tørstofindhold. Ved at 
anvende disse systemer imødekommes alle krav om reduktion af opløsningsmidler hvor som 
helt i verden og hvad angår udseende og modstandsevne lever produkterne op til samme 
kvalitetsstandarder som opløsningsmiddelindeholdende lak. På dette område tilbyder 
virksomheden en lang række af tjenesteydelser for at understøtte dets kunder. R-M’s lak er 
godkendt til eftermarkedsreparationer af de fleste førende bilproducenter og vælges af 
verdens mest prestigefyldte bilselskaber til deres farveekspertise. 

R-M Automotive Paints - Clermont de l’Oise (France)  
Kontakt: Gesine Arend-Heidbrinck 

Telefon: + 33 (0)3 44 77 73 70 
E-Mail: gesine.arend-heidbrinck@basf.com 
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