
Perfection made simpleGRAPHITE HD
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R-M Automotive Paint  
Division of BASF Coatings Services nv/sa 
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GRAHITE HD

DE R-M LAKLIJN VOOR VRACHTWAGENS, 
BUSSEN EN ALLE COMMERCIËLE VOERTUIGEN!

GRAPHITE HD kan helpen de productiviteit 
van uw carrosserie aanzienlijk te verhogen 
en bovendien volgende voordelen bieden:

Gebruiksvriendelijk. 

Een sterk geconcentreerd product dat 
geniet van de nieuwste ontwikkelingen 
in pigment technologie 
(slechts anderhalve laag vereist).

Optimale hechting en vulkracht.

GRAPHITE HD’s kwalitatief hoogwaardige 
producten verzekeren een snelle en eenvoudige 
toepassing en kunnen helpen de productiviteit 
van uw carrosserie te verhogen.

In antwoord op de noden van het wegtransport, 
waar productiviteit en materiaalkosten vitale 
economische factoren zijn, ontwikkelde R-M een 
uitgebreide productlijn voor de (her)afwerking van 
elk type commercieel voertuig.

MATERIAALBESPARING

TIJDSBESPARING

GRAPHITE HD, 
een compleet systeem 
om uw productiviteit 
te verhogen!

GRAPHITE HD
is meer dan alleen een laklijn, 
het is een volledige laksysteem: 

•  Het portfolio grondlagen biedt passende oplossingen 
voor herstellingen van alle aard.

•  De chassislakken (in de gewenste kleur) kunnen 
onmiddellijk worden aangebracht op alle soorten staal 
zonder voorafgaande primer. 

•  De laklijn omvat ook innovatieve producten zoals het 
additief GRAPHITE HD DECO waarmee decoratieve 
elementen (strepen, opschriften,...) in recordtempo 
kunnen worden aangebracht. 

•  De GRAPHITE HD kleurengids verzekert de spuiter 
ervan de juiste kleur snel terug te vinden!

Uiteraard beiden wij ook opleidingen in ons 
trainingscentrum of in uw eigen carrosserie, 
om u te helpen het beste te halen uit GRAPHITE HD.

Het R-M GRAPHITE HD systeem 
vertegenwoordigt een perfecte combinatie 
van hoge kwaliteit en maximale prestaties 

met inachtneming van de huidige  
reglementering rond solventen.

EEN UITGEBREIDE PRODUCTLIJN... 

DIE VOLDOET AAN AL UW BEHOEFTEN.
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