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Perfection made simpleEen perfect resultaat met R-M’s 
watergedragen ONYX HD-lakken1/
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ONYX HD

1.  ONYX HD wordt vervaardigd van watergedragen lakbasis-
sen met zeer hoge pigmentconcentraties en staat garant 
voor een uitzonderlĳ ke stabiliteit gedurende vĳ f jaar. 
Het watergedragen additief wordt door de spuiter toege-
voegd bĳ  het maken van de kleur.

2.  ONYX HD kan gemakkelĳ k worden aangepast voor gebruik 
in alle mogelĳ ke omstandigheden. De additieven HYDROMIX, 
HYDROMIX SLOW, HB 002 en HB 004 maken ze gemakkelĳ k 
aan te brengen en zorgen voor een uitstekend resultaat, 
ongeacht de weersomstandigheden, zelfs al zĳ n die 
extreem.  

  ONYX HD Interior maakt het mogelĳ k de ONYX HD-basis-
laag aan te brengen en staat garant voor een duurzaam 
resultaat, zonder de nood aan een vernislaag op inwendige 
oppervlakken, zoals in een motorcompartiment of een ba-
gageruimte.  

3.  ONYX HD verkort de droogtĳ d aanzienlĳ k. R-M raadt aan 
om de lak aan te brengen in een spuitcabine met ver-
snelde droogsystemen, zoals venturidrogers. Het resul-
taat is ongeëvenaard, ongeacht de gebruikte techniek: 
full panel of uitspuiten.

Bij R-M zijn onze voornaamste prioriteiten de duurzame rentabiliteit van onze 
klanten en de bescherming van het milieu. Daarom ontwerpt ons research & 
development-team, dat innovatie hoog in het vaandel draagt, steevast producten 
die gemakkelijk te gebruiken zijn, heel wat sneller drogen en tegelijkertijd 
perfecte resultaten opleveren.

ONYX HD is een watergedragen laklijn die het resultaat is van meer dan 15 jaar 
aanhoudende technologische revolutie, voor een uitstekende afwerking. 

Het uithangbord van perfectie in 
ons vak: ONYX HD

Het carrosseriebedrijf evolueert dankzij een 
product met minder solventemissies, voor een 
gezonder milieu en betere winstmarges.

EEN VERNISLIJN MET EEN SCHITTERENDE GLANS
De speciaal voor ONYX HD ontwikkelde lijn van vernissen, die garant 

staat voor de ongeëvenaarde afwerking waaraan ONYX HD zijn status 

van industrienorm dankt.

Het Colormaster-kleursysteem en de Colortronic 2-spectrofotometer 

werken perfect met ONYX HD.

ONYX HD werd goedgekeurd 

door ’s werelds toonaangevende 

autoconstructeurs.

ONYX HD,
zonder meer schitterend

Een carrosseriebedrĳ fmanager die met 
Onyx HD werkt, vertelt: “De spuiters 
in mĳ n carrosseriebedrĳ f gebruiken 
al meer dan 12 jaar Onyx HD en wĳ  
waarderen de prestaties van deze 
watergedragen lakken om verschillende 
redenen: productkwaliteit, voorraadre-
ductie, verwerkingsgemak en een forse 
productiviteitsstĳ ging. Waarom een 
andere oplossing zoeken als je de beste 
oplossing al hebt?”
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