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GravityPaint e R-M  

juntas em evento para dar a  

conhecer a sua oferta comercial. 

Em meados de Setembro foi possível assistir ao evento organizado pelo nosso distribuidor R-M GravityPaint onde 

foram apresentadas algumas das últimas novidades aos mais de 150 clientes que nos visitaram nesse dia, com o 

objectivo de contribuir positivamente para o desenvolvimento e competitividade das oficinas automóveis em Portugal. 

  

A R-M, enquanto marca de pintura premium representada pela GravityPaint, não quis perder a oportunidade de estar 

presente neste evento e de apresentar em primeira mão as suas últimas novidades, assim como partilhar com todos 

o seu 100º aniversário, que está a ser celebrado ao longo de 2019. 

  

Através das várias demonstrações realizadas pela equipa presente ao longo desse dia, os participantes do evento 

puderam conhecer as vantagens do aparelho de secagem UV (ultra violeta) – UV Light Filler Grey P2530 - lançado pela 

R-M e que constitui uma das grandes inovações dos últimos tempos. Este produto (aparelho-primário) oferece uma 

poupança significativa de tempo e também de consumos conseguindo ser, assim, a opção perfeita para todas as 

oficinas. 

  

Durante o dia foi também possível de conhecer mais de perto a história de 100 anos da marca, durante os quais vários 

marcos históricos posicionam a R-M como uma das marcas mais inovadoras do sector, seja pela sua génese inventiva 

e solucionadora, ou pela aposta em novas tecnologias, antecipando soluções práticas e diferenciadoras, adaptadas às 

necessidades dos seus parceiros e clientes. 

 

R-M Automotive Refinish Paints: uma parte importante da BASF Coatings Division 

Sob a marca R-M, a BASF comercializa uma ampla gama de sistemas para repintura automóvel, com enfoque nas tintas 
eco eficientes de base aquosa e tintas com alto teor de sólidos. Ao utilizar estes sistemas todos os requisitos legais para 
a diminuição da utilização de solventes podem ser cumpridos em qualquer lugar do mundo e, no que diz respeito à 
aparência e resistência, os produtos satisfazem os mesmos padrões de qualidade que as tintas à base de solventes. Nesta 
área, a empresa oferece uma vasta gama de serviços para apoiar os seus clientes. A R-M Automotive Refinish Paints é 
aprovada pela maioria dos principais fabricantes de automóveis para reparação pós-venda e escolhido pelas mais 
prestigiadas empresas de automóveis do mundo, pela sua experiência na cor. 

 
Para obter mais informações, por favor contatar: 

 
R-M Automotive Paints – Iberia 
Contato: Sara Marcón 

e-mail: sara.marcon@basf.com   

www.rmpaint.com    
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