
R-M Autolakken
Industrieweg 12 

3606 AS Maarssen

Tel.: 0800 - 7632965 - Fax: 0346 - 579480 

www.rmpaint.com
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Verbeter de prestatie  
van Onyx HD!

Perfection made simpleMixing Base W 
De pigmenten die het grote verschil maken
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brandofferMixing Base W 

Mixing Base W-mengkleuren zijn de perfecte prestatieverhogers 

voor Onyx HD omdat ze toegepast kunnen worden binnen 

de gebruikelijke werkprocessen en tegelijkertijd voor een 

buitengewoon eindresultaat zorgen. Speciaal ontwikkelde 

mengformules completeren de bestaande reeks basislakken. 

In de Mixing Base W-mengkleuren zijn alle voordelen van 

nieuwe en innovatieve technologie samengebracht. Daarbij 

wordt vanzelfsprekend geen enkele afbreuk gedaan aan de 

uitstekende naam die Onyx HD heeft op het gebied van kwaliteit. 

Naast het assortiment basislakken introduceert R-M nu ook de Mixing Base W. 
Hiermee krijgen autoschadeherstelbedrijven die hun productiviteit willen verhogen 
nieuwe mogelijkheden geboden. Acht nieuwe mengkleuren met een ongekend 
hoge pigmentconcentratie zorgen voor de volgende voordelen:

   gegarandeerde kosteneffectiviteit dankzij lagere arbeidskosten  
en minder productverbruik.

   schadeherstel van zeer hoge kwaliteit waardoor de  
klanttevredenheid zal toenemen.

   eenvoudiger werken voor autospuiters met producten die zeer  
gebruiksvriendelijk zijn.

Dankzij de lage viscositeit kan de lak gemakkelijker aangebracht worden. De superieure 
duurzaamheid van de laklaag zorgt voor een hoge eindkwaliteit. Bovendien kan – indien 
nodig – direct na het drogen afgeplakt worden. 

 Grotere dekkracht

 Kortere uitdamptijden

 Uitstekende doordroging

 Kortere verwerkingstijden

Eén enkel doel: productiviteit!
Verbeteren van de prestatie  
van Onyx HD

Met gemak het perfecte resultaat bereiken!

ULTRA GECONCENTREERDE PIGMENTEN  
VOOR AANZIENLIJKE BESPARINGEN

Tussen 15% en 40% productbesparing door  
vermindering van het aantal benodigde lagen basislak.

Tot wel 50% minder verwerkingstijd door het  
overslaan van een complete fase binnen het  
reparatieproces, al naar gelang de mengformules

Geef uw kleurprestatie en uw besparingspotentieel een flinke stimulans!

Technische kenmerken die het grote verschil maken

Innovatie voor de toekomst

Met de marktintroductie van de watergedragen Onyx HD-producten is de naam van R-M 
als een pionier en innovator op lakgebied stevig gevestigd. De Onyx HD-reeks wordt  
wereldwijd erkend als een reeks milieuvriendelijke lakproducten. Door te kiezen voor  
Mixing Base W kunt u voor een nog hoger prestatieniveau zorgen, om zo de efficiency  
en winstgevendheid van uw autoschadeherstelbedrijf aanzienlijk te verhogen. Er zijn acht 
kleuren leverbaar: emerald green, jade green, steel blue, Tanzania blue, lapis-lazuli blue, 
curry orange, Caspian red en chili red - stuk voor stuk tot de verbeelding sprekende  
namen voor producten waarover onze klanten ongetwijfeld uiterst tevreden zullen zijn.

Dé oplossing voor optimale productiviteit

Een aanwinst voor elk autoschadeherstelbedrijf!


