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SECA AO AR NUM FLASH: 

PRIMEFLASH A2100 DA R-M® É INOVADOR E FÁCIL DE UTILIZAR 

Aumente a sua produtividade sem fazer novos investimentos: com o PRIMEFLASH 

A2100 da R-M as oficinas podem acelerar o processo de secagem ao ar. Combinados 

com o aditivo inovador e fácil de usar, os primários aparelhos PERFECTFILLER BLACK, 

WHITE e GREY secam ainda mais rápido – mesmo a 20°C. Permite poupar energia, 

reduzir o tempo dos processos e aumentar a taxa de transferência. 

Secagem num flash a 20ºC 

Nos dias que correm, se as oficinas quiserem operar de forma económica, deverão ser capazes de 

trabalhar de forma flexível. Os longos períodos de tempo no processo de secagem bloqueiam a cabine 

de pintura e revelam-se um verdadeiro incómodo. É por isso que o aditivo PRIMEFLASH A2100 torna 

a secagem ao ar especialmente rápida. A partir dos 20°C, os primários aparelhos PERFECTFILLER 

BLACK, WHITE & GREY secam num ápice com o PRIMEFLASH A2100. São apenas necessários 20 

a 30 minutos de secagem e após 40 minutos já podem ser lixados. 

PRIMEFLASH A2100 ajuda a libertar a cabine de pintura para novos trabalhos muito mais rapidamente. 

E em comparação com a secagem na estufa, também permite economizar energia. O problema de 

deformação das peças de plástico também não se põe com as baixas temperaturas. 

Simples e de confiança: o ajudante ideal 

PRIMEFLASH A2100 é o ajudante ideal para um alto nível de confiança no planeamento e gestão do 

tempo. À semelhança de todos os seus produtos, a marca R-M garante que o aditivo é fácil de usar. 

Os primários aparelhos PERFECTFILLER BLACK, WHITE e GREY são misturados com o 

PRIMEFLASH A2100 e os endurecedores D70/80 numa proporção de 4:1:1. O PRIMEFLASH A2100 

substitui os diluentes FR500, R2100, R2200 ou R2300 na mesma proporção de mistura. 

Pode economizar ainda mais tempo e material se usar o PRIMEFLASH A2100 e o PERFECTFILLER 

com o PK 300W. O uso do PK 300W fornece uma proteção tal contra a corrosão que não há 

necessidade de primário. Isso significa proteção total contra a corrosão com recurso a menos material 

e tempo. 

 



 
 

 

R-M: Perfeição simplificada 

Tempos de secagem mais rápidos permite reparar mais veículos. Temperaturas mais baixas significam 

maior economia de energia. E, além disso, como com todos os produtos R-M, o PRIMEFLASH A2100 

é muito fácil de usar. 

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 
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