
 
 

PRESSEMELDING 
R-M Billakk 

Oktober 2017 
 

R-M® SIKRER PERFEKT REPARASJON AV MAZDAs FARGE 
 SOUL RED CRYSTAL   

R-Ms vannbaserte lakkserie ONYX HD tilbyr den perfekte reparasjonsløsningen for 
reparasjon av den nye Soul Red Crystal-fargen som Mazda Motor Corporation lanserte 
med den helt nye CX-5-modellen. Til denne premieren har R-M, premiummerket fra  
BASF, mottatt kvalitetsstempelet som leverandør av lakk til reparasjoner av denne nye 
rødfargen. Godkjennelsen gjør at R-M kan støtte Mazda-forhandlerne og nettverket av 
samarbeidspartnere med verdifulle og effektive løsninger til premiumprodukter, 
fargekompetanse, service og trening. 

R-M, et premium-merke fra BASF, er reparasjonslakken som tilbyr vannbasert teknologi til 

Mazda globalt. “Mazda og R-M har et langvarig forhold bade i Japan og globalt,” sier Oliver 

Birk, Director Key Account Management Europe hos BASF Automotive Refinish Coatings 

Division: “Dette bygger på R-Ms evne til kontinuerlig å levere prodkter av høy kvalitet, teknisk 

support, sterke prosesser og kunnskap om fargeutvikling til Mazda.” R-M setter kundenes 

krav først, og støtter alle Mazda-forhandlere som utfører reparasjoner på Soul Red Crystal 

på den helt nye CX-5, ved å tilby førsteklasses produkter og trening for å reparere denne 

tresjiktsfargen fra Mazda Motors. En video om reparasjonsprosessen er tilgjengelig på 

www.youtube.com/rmpaint  

 

  

Avtale innhentet gjennom Mazda Motor Corporation, 
kopiering og endring strengt forbudt. 
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R-M reparasjonslakk for bilbransjen: en viktig del av BASFs Coatings-divisjon 

Under R-M-varemerket markedsfører BASF en omfattende serie med reparasjonslakksystemer for 
bilbransjen, og fokuserer på miljøriktige, effektive vannbaserte grunninger og pigmentrik lakk. Ved å 
bruke disse systemene kan alle lovbestemte krav til reduksjon av løsemidler overholdes hvor som 
helst i verden, og i forhold til utseende og slitestyrke tilfredsstiller produktene samme kvalitetsstandard 
som løsemiddelbasert lakk. På området tilbyr selskapet et bredt spekter av tjenester for å yte støtte til 
kundene. R-M reparasjonslakk for bilbransjen er godkjent for reparasjoner i ettermarkedet av de fleste 
ledende bilprodusenter, og velges av verdens mest prestisjefylte bilprodusenter på grunn av 
selskapets fargeekspertise. 

R-M Automotive Paints - Clermont de l’Oise (Frankrike)  
Kontakt: Gesine Arend-Heidbrinck Telefon : + 33 (0)3 44 77 73 70 
E-post: gesine.arend-heidbrinck@basf.com 

www.rmpaint.com 
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