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Mixing Base W
Pigmenterne, der gør hele forskellen

Perfection made simple

Mixing Base W
brandoffer

Et enkelt mål: Produktivitet!
Udover sortimentet af basefarver åbner R-M med Mixing Base W op for nye
muligheder for værksteder, der ønsker at forbedre deres produktivitet. Otte nye
basefarver med en utrolig høj koncentration af pigmenter giver følgende fordele:

O
 mkostningseffektivitet er garanteret, takket være reduceringen
i arbejdskraftomkostninger og materialeforbrug.
Gode kvalitetsreparationer, der sikrer en øget kundetilfredshed.
A
 rbejdet gøres nemmere for lakerere med produkter,
der er enkle at anvende.

Boost din farvetilpasning og dine besparelser!

Gør Onyx HD
endnu bedre!
Mixing Base W baser er de perfekte præstationsfremmende
midler til Onyx HD, fordi de egner sig til de almindelige
arbejdsprocesser og sikrer på samme tid et fremragende
slutresultat. Brugerdefinerede blanderecepter er blevet
udviklet og fuldender de allerede eksisterende basefarver.
Mixing Base W baserne kombinerer alle fordelene fra den
nye og innovative teknologi samtidig med, at den opretholder
Onyx HD’s ry for enestående kvalitet.

En vinder til ethvert værksted!

ULTRA KONCENTREREDE PIGMENTER
GIVER KÆMPE BESPARELSER
	Mellem 15-40% besparelse på materialeforbrug
ved at reducere antallet af sprøjtegange.
	Op til 50% reduceret procestid,
ved at fjerne et trin i reparationsprocessen,
afhængig af blanderecepten.

Opnå det perfekte resultat, helt enkelt!

Innovation for fremtiden
Siden dens lancering på markedet har Onyx HD’s produktsortiment og dens
vandfortyndbare teknologi reflekteret R-M’s ry som pioner og innovator. Onyx HD’s
sortiment genkendes verden over som det miljøvenlige sortiment. Ved at vælge
Mixing Base W, kan du bidrage til at øge dit værksteds effektivitet og profitabilitet
betydeligt. Otte nuancer er tilgængelige: Emerald green, Jade green, Steel blue,
Tanzania blue, Lapis-lazuli blue, Curry orange, Caspian red og Chili red. Tankevækkende
og fortryllende navne til vores kunders yderste tilfredshed.

Den ultimative løsning for øget produktivitet

Takket være dens lave viskositet er påføringen af farven nemmere. Lakkens ekstra gode
holdbarhed sikrer et fremragende lakeringsresultat, som mindsker risikoen for beskadigelse
under remontering. Enkel reparation af mindre defekter og fjernelse af små korn og partikler
hvis påkrævet samt sikker afdækning umiddelbart efter tørring, hvis det er nødvendigt.

Forbedret dækkeevne
Hurtigere afluftningstider
Fremragende gennemtørring
Reducerede procestider

Tekniske egenskaber, der gør hele forskellen!
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