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NOVA IMAGEM NOS RÓTULOS DOS PRODUTOS R-M®  

No âmbito do 100º aniversário a comemorar já no próximo ano, a marca de tinta premium R-M da 

BASF exibe um visual novo e dinâmico. A partir de Julho de 2018 todos os rótulos dos produtos R-M 

terão uma nova imagem que inclui uma alteração na forma do logótipo da R-M. 

A nova imagem do rótulo simplifica o layout na lata e fornece todas as informações relevantes. 

Produtos livres de VOC são marcados com um símbolo especial para que possam ser reconhecidos 

imediatamente. As informações constantes na lata serão fornecidas em inglês para todos os produtos. 

As cores das categorias de produtos permanecerão inalteradas, por forma a permitir que os clientes 

identifiquem o produto rapidamente. As formulações dos produtos também permanecem inalteradas 

podendo contar com a mesma qualidade dos produtos R-M.  

Para conhecer a nova imagem, os clientes podem fazer o upload de uma foto dos primeiros produtos 

R-M a serem distribuídos com a nova imagem através do Instagram #rmpaint ou através do 

Facebook.com/rmpaint. Mais informação em www.rmpaint.com. 

R-M Automotive Refinish Paints: uma importante divisão da BASF Coatings 

Sob a marca R-M, a BASF comercializa uma ampla gama de sistemas de repintura automóvel, 

centrando-se nas tintas aquosas eco eficientes e tintas com grande teor de sólidos. Ao utilizar estes 

sistemas, todos os requerimentos legais de redução de solventes podem ser cumpridos em qualquer 

parte do mundo e, tendo em conta a aparência e resistência, os produtos cumprem os mesmos padrões 

de qualidade que as tintas à base de solventes. Nesta área, a empresa oferece uma ampla variedade 

de serviços de apoio ao cliente. A R-M Automotive Refinish Paints é aprovada pelos principais 

fabricantes de automóveis para reparação pós-venda e escolhido pelas mais prestigiadas empresas 

automóveis do mundo pela sua experiência em cor. 

R-M Automotive Paints - Iberia  

Contacto: Sara Marcón 

E-Mail: sara.marcon@basf.com  
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