
R-M Automotive Paint 
BASF Coatings Services nv/sa  

Rijksweg 14  
B-2880 Bornem

Tel: 0800 20 018 - Fax: 0800 16 391
 Email: sales-rm@basf.com

www.rmpaint.com
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Verbeter de prestaties van 
het Onyx HD-gamma! 

Perfection made simpleMixing Base W 
Pigmenten die het verschil maken.
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brandofferMixing Base W 

De Mixing Base W-producten zijn de perfecte aanvulling op 

het Onyx HD-gamma, omdat ze in het gebruikelijke werk-

proces kunnen worden geïntegreerd met behoud van een  

vlekkeloos eindresultaat. Er zijn aangepaste mengformules 

ontwikkeld die de bestaande mengkleuren aanvullen. De 

Mixing Base W-producten combineren alle voordelen van een 

nieuwe en innovatieve technologie met behoud van de kwali-

teitsreputatie van het Onyx HD-gamma.

Dankzij de aanvulling van het mengkleurengamma met de Mixing Base W- 
producten opent R-M nieuwe perspectieven voor carrosseriebedrijven die hun 
productiviteit willen verhogen. De 8 nieuwe mengkleuren met een ongelooflijk 
hoge pigmentconcentratie bieden volgende voordelen: 

   Een gehandhaafde rentabiliteit dankzij verminderde arbeidskosten  
en een lager productverbruik. 

   Reparaties van hoge kwaliteit die een grotere klanttevredenheid 
garanderen.

   Eenvoudiger werken voor de spuiters dankzij gebruiksvriendelijke 
producten.

Dankzij een lage viscositeit wordt het aanbrengen van de kleur vergemakkelijkt. 
De grotere hardheid van de laklaag garandeert een feilloze eindkwaliteit door een 
eenvoudigere hermontage en de eenvoudige correctie van eventuele kleine foutjes. Ook 
het onmiddellijk afdekken na het drogen is mogelijk indien gewenst.  

 Groter dekkend vermogen 

 Kortere verdampingstijd 

 Diepe droging 

 Kortere procestijd

Eén enkele doelstelling: productiviteit!

De perfecte aanvulling op het  
Onyx HD-gamma

Eenvoudigweg een perfect resultaat bereiken!

EEN ZEER HOGE PIGMENTCONCENTRATIE  
VOOR GROTE BESPARINGEN 

  Tussen 15 % en 40 % productbesparing door  
vermindering van het aantal grondlagen. 

  Tot 50 % kortere operationele tijd door het  
elimineren van een stap in het reparatieproces,  
naargelang de formule.

Geef de kleur, maar ook uw geld een boost!

Technische kenmerken die het verschil maken!

Innoveren voor de toekomst.

Sinds zijn komst op de markt is het productengamma Onyx HD, met zijn watergedragen 
technologie, een schoolvoorbeeld van de voorlopersrol die R-M vervult op het gebied 
van innovatie. Het Onyx HD-gamma heeft inmiddels wereldwijd de reputatie uitsluitend 
uit milieuvriendelijke producten te bestaan. De expertise van het gamma staat voortdu-
rend ten dienste van de rentabiliteit en de winst van carrosseriebedrijven. Door te kiezen 
voor de Mixing Base W-producten brengt u uw werkplaats in de virtueuze cirkel van 
de productiviteit. Acht kleuren zijn beschikbaar: smaragdgroen, jadegroen, staalblauw, 
Tanzania-blauw, lapis-lazuli-blauw, curry-oranje, Caspian-rood, Chili-rood. Verleidelijke 
namen die tot de verbeelding spreken voor de grootste tevredenheid van uw klanten.

DE oplossing voor optimale productiviteit.

Een winnende situatie, telkens opnieuw!


