
 
 

 

INFORMAÇÃO 

R-M Repintura Automóvel 

Novembro, 2018 

RÁPIDO E FÁCIL: 

UV LIGHT FILLER GREY DA R-M® AGORA DISPONÍVEL EM SPRAY 

O primário aparelho LIGHT FILLER GREY da R-M, marca premium da BASF para repintura automóvel, 

encontra-se agora disponível numa prática lata de spray. É ideal para reparar pequenos danos ou 

para utilizar num local de trabalho diversificado. As oficinas que usam a tecnologia UV ou planeiam 

fazê-lo, beneficiam também do reduzido tempo de secagem do LIGHT FILLER GREY AM 810 sob luz 

UV. 

Para uma maior flexibilidade e mobilidade no trabalho 

Reparar pequenos danos é agora mais rápido e fácil do que nunca. Graças à prática lata de spray, o 

primário aparelho LIGHT FILLER GREY AM 810 da R-M pode ser usado imediatamente. Nenhum outro 

equipamento é necessário e não há necessidade de fazer misturas. Basta remover a tampa e começar 

a pulverizar. Isto torna o trabalho dos pintores ainda mais flexível e móvel, uma vez que podem levar 

a lata de spray comodamente para qualquer lado da oficina. 

A cor cinza-clara do LIGHT FILLER GREY AM 810 combina com uma ampla gama de cores básicas. Além 

disso, todas as vantagens do líquido R-M LIGHT FILLER GREY P2530 foram mantidas para a versão da 

lata de spray. Por exemplo, à temperatura ambiente de 20ºC, o primário aparelho requer apenas 20 

segundos de tempo de evaporação e seca sob uma lâmpada UV em apenas cinco minutos. 

R-M: Perfection made simple 

Ao utilizar o LIGHT FILLER GREY AM 810 garante um fluxo de trabalho, o que permite economizar 

tempo e torna o processo de reparação rápido e fiável. As oficinas que realizam muitas reparações 

de danos estéticos podem aumentar efetivamente a sua produtividade usando o primário aparelho. 

Além disso, o produto é especialmente adequado para aplicação em peças plásticas. 

Para obter mais informações, por favor contatar: 

R-M Automotive Paints - Iberia  

Contato: Sara Marcón 

Email: sara.marcon@basf.com    
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