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UNO HD CP PLUS – Maior simplicidade 

A nova mistura SC 08 transforma o UNO HP CP em UNO HD CP PLUS 

UNO HD CP, linha de revestimento de alta qualidade da R-M, adicionou um sufixo ao 

seu nome. Agora chama-se UNO HD CP PLUS, Então, o que significa “plus”? Significa 

processos de mistura ainda mais simples e propriedades de produtos melhoradas. Com 

o SC 08 foi desenvolvida uma mistura de alto desempenho que substitui a combinação 

do SC 07 e SC 17. 

Tudo se torna ainda mais simples: em vez de duas misturas agora é apenas necessária uma 

– SC 08. O novo acabamento da R-M, o UNO HD CP PLUS, tal como os novos vernizes da 

R-M, são agora misturados na proporção 300:100:100. Além disso para a linha de tinta UNO 

HD CP PLUS são utilizados os mesmos endurecedores (H 2550/ H 2500/ H 2520) e diluentes 

(R 2100/ R 2200/ R 2300) do que nos vernizes de nova geração. Desta forma economiza 

tempo e ajuda a melhorar a organização da oficina. 

Alguns clientes da R-M já testaram a nova mistura SC 08. Num teste cego os clientes 

compararam o novo produto inovador com o seu antecessor. No final, todos estavam 

absolutamente convencidos dos resultados do SC 08. A nova mistura não só simplifica os 

processos de mistura como também oferece outros benefícios, por exemplo, as propriedades 

de revestimento durante a aplicação foram significativamente melhoradas, especialmente no 

que diz respeito à aplicabilidade e absorção de excesso de pulverização. 

Superfícies perfeitas, mais brilho 

O desempenho deste revestimento foi também melhorado em relação à secagem, fluxo e 

brilho. Com a mistura SC 08 a camada superior seca melhor, o que torna as superfícies 

completamente lisas e brilhantes. 



 
 

 

O desempenho das versões anteriores, SC 07 e SC 17, foi não só substituído como 

melhorado. No final, os resultados de acabamento são absolutamente perfeitos. 

As fórmulas do SC 08 estarão disponíveis a partir de Setembro no R-M Color Explorer, no 

entanto as fórmulas do SC 07 e SC 17 ainda estão disponíveis. 

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. 
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