
  

Belangrijk nieuws over 
reparatielakken:  
R-M® lanceert AGILIS® 
De internationale lijn watergedragen basislak die kwalitatief 
hoogwaardige eco-efficiënte producten koppelt aan het laagste 
VOS-gehalte ooit.  

 
    



 

Baanbrekend op het gebied van lak  
met AGILIS®  

Met de lancering van de nieuwe lijn AGILIS stelt R-M® 
nieuwe normen voor watergedragen reparatielakken   
17 september 2020 
 

Honderd jaar na de oprichting van R-M stelt het bedrijf opnieuw nieuwe normen in de 
schadeherstelbranche met de introductie van AGILIS, een nieuwe lijn watergedragen 
reparatielakken. Met het laagste VOS-gehalte en de hoogste eco-efficiëntie ooit brengt de 
nieuwe basislaklijn een revolutie teweeg in de wereldwijde markt voor premium 
autoreparatielakken. AGILIS verhoogt de productiviteit en draagt daarmee bij aan nog betere 
prestaties voor schadeherstelbedrijven. Deze nieuwe lijn is het innovatieve antwoord op 
huidige en toekomstige uitdagingen, met een nieuwe pigmenttechnologie, een sneller 
verwerkingsproces en efficiëntere applicatietechnieken en de mogelijkheid om uit miljoenen 
kleuren te kiezen. 
 

AGILIS-gebruikers profiteren van een complete set van specifiek ontwikkelde oplossingen om elk 

proces in de spuiterij te stroomlijnen. Het ergonomische nieuwe mengstation van AGILIS zorgt voor 

een snelle cloudverbinding met de kleursoftware van R-M en het online beheer van technische 

informatie. Digitale tools voor kleurbepaling, zoals de Colortronic 12/6, zijn volledig compatibel met 

AGILIS, zodat kleuren nauwkeuriger en efficiënter kunnen worden bepaald. 
 

“Bij ons ligt de nadruk op het bevorderen van duurzame oplossingen. Onze klanten kunnen alleen 

succesvol zijn wanneer producten, oplossingen en technologieën waarde toevoegen aan het milieu, 

de maatschappij en de economie. Met AGILIS nemen we een ruime voorsprong en kunnen we al 

onze nieuwe klanten een lijn watergedragen lak bieden die de huidige normen overstijgt”, zegt 

Fabien Boschetti, Director Global Marketing, BASF Automotive Refinish Coatings Solutions. 

“Vergeleken met bestaande lijnen basislakken op de markt kunnen klanten gemiddeld 35% 

besparen door kortere verwerkingstijden, dankzij een snellere applicatie en kortere uitdamptijden.  

Daarnaast kunnen ze nog eens 20% besparen omdat minder materiaal wordt verbruikt”, voegt hij 

toe. 
 

Met minder dan 250 gram per liter heeft AGILIS het laagste VOS-gehalte op de markt, waarmee het 

ruimschoots voldoet aan alle VOS-vereisten wereldwijd. “De nieuwe lijn AGILIS van R-M overtreft al 

mijn verwachtingen – mijn bedrijf wordt efficiënter en winstgevender terwijl ik blijf beschikken over 
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de eersteklas kwaliteit van de producten van R-M. Het nieuwe proces en de resultaten zijn werkelijk 

uitstekend”, concludeert Luis Cordeiro, Bodyshop Manager van Carrosserie Cordeiro, een trouwe 

klant van R-M en AGILIS-gebruiker, gevestigd in Frankrijk.  
 
Naast de innovatieve nieuwe watergedragen basislaklijn profiteren de klanten van R-M AGILIS ook 

van een breed scala aan tools en diensten om processen op alle niveaus te optimaliseren en het 

dagelijkse werk te vergemakkelijken. Dit omvat ARRANGE, een nieuw ontworpen mengmachine 

met een naadloos geïntegreerd ontwerp en een digitaal touchscreen. Een web-based KPI-

rapportagetool genaamd AWARE helpt managers van het schadeherstelbedrijf om hun 

onderneming in realtime efficiënt te monitoren met op maat gemaakte KPI's. In combinatie met onze 

nieuwe app voor klantondersteuning op afstand ASSIST kunnen klanten rechtstreeks contact 

opnemen met AGILIS-experts voor advies over technische onderwerpen. Bovendien krijgen de 

AGILIS schadeherstelbedrijven de kans om zich door APPROVE te laten certificeren om erkend te 

worden als milieuvriendelijke en duurzame dienstverleners, wat een belangrijke waarde is geworden 

voor klanten, verzekeringsmaatschappijen, leasemaatschappijen, autofabrikanten en andere 

belanghebbenden.  
 

AGILIS komt in het derde kwartaal van 2020 wereldwijd op de markt, om te beginnen in een aantal 
geselecteerde landen. 
 
R-M Autolakken: een belangrijk onderdeel van de Coatings-divisie van BASF  
Onder de merknaam R-M brengt BASF een uitgebreid assortiment laksystemen voor autoreparaties op de 
markt, waarbij de nadruk ligt op milieuvriendelijke, watergedragen lakken en high-solid-lakken. Dankzij deze 
systemen kan overal ter wereld aan alle wettelijke eisen ten aanzien van vermindering van het 
oplosmiddelgebruik worden voldaan; bovendien voldoen de producten voor wat betreft resultaat en 
bestendigheid aan dezelfde normen als oplosmiddelhoudende lakken. Op dit gebied biedt de onderneming tal 
van diensten aan ter ondersteuning van haar klanten. De autoreparatielakken van R-M zijn door de meeste 
toonaangevende autofabrikanten goedgekeurd voor aftermarket-reparatie en worden door hen gekozen 
vanwege de geboden kleurenexpertise. 
 
 
Voor meer informatie:  
R-M Autolakken  
Contactpersoon: Mendie Haalboom 
Telefoon: 06-13108830 
E-Mail: mendie.haalboom@basf.com 
 
www.agilis.rmpaint.com  
www.facebook.com/rmpaintNL 
www.twitter.com/rmautolakken 
www.instagram.com/rmthecode  
www.youtube.com/rmpaint 
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