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NIEUW ONTWERP VOOR DE PRODUCTETIKETTEN VAN R-M®
In het kader van zijn honderdjarig bestaan volgend jaar wordt R-M, het dynamische premium
lakmerk van BASF, alvast in een nieuw jasje gestoken. Vanaf juli dit jaar krijgen alle productetiketten
een nieuw, modern uiterlijk, waaronder een nieuwe variant op de zeshoekige vorm van het R-Mlogo.

Door het nieuwe etiketontwerp is de indeling op het blik een stuk eenvoudiger en is alle belangrijke
informatie in één oogopslag te zien. VOS-vrije producten worden aangeduid met een speciaal symbool,
zodat ze meteen te herkennen zijn. De informatie op de voorkant van het blik is bij alle producten in
het Engels. De kleuren van de individuele productcategorieën blijven echter ongewijzigd omdat
klanten daaraan snel de producten herkennen. Ook de samenstellingen van de producten blijven
hetzelfde, zodat elk lakproduct van R-M altijd garant staat voor de vertrouwde topkwaliteit.
Ter introductie van het nieuwe ontwerp kunnen klanten op Instagram onder #rmpaint of op
Facebook.com/rmpaint een foto uploaden van de eerste R-M-producten met het nieuwe ontwerp.
Meer informatie is te vinden op www.rmpaint.com.

R-M-schadeherstellakken: een belangrijk onderdeel van BASF Coatings
Onder het merk R-M brengt BASF een compleet assortiment laksystemen voor schadeherstel op de
markt. Het accent ligt daarbij op milieuvriendelijke watergedragen lakken en high-solid lakken. Met deze
systemen kan wereldwijd aan alle wettelijke eisen worden voldaan voor het terugdringen van
oplosmiddelen, en wat betreft uiterlijk en bestendigheid voldoen deze producten aan dezelfde
kwaliteitsnormen als lakken op basis van oplosmiddelen. Op dit vlak biedt het bedrijf een grote
verscheidenheid aan diensten om zijn klanten te ondersteunen. R-M-schadeherstellakken zijn door
vrijwel alle grote autoproducenten goedgekeurd voor aftermarketreparaties. Vanwege zijn
kleurdeskundigheid wordt het merk gekozen door 's werelds meest prestigieuze automerken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
R-M Automotive Paints – Bornem (Belgium)
Contact: Kristien Van Assche
Telefoon: +32 (0)3 740 38 09
E-mail: kristien.van-assche@basf.com
www.rmpaint.com

