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COMPETÊNCIA DE COR R-M: 

DONKERVOORT APRESENTA O MODELO D8 GTO-40 

Donkervoort, especialista holandês em veículos desportivos elegantes, lança um novo modelo 

para comemorar o seu 40º aniversário: o D8 GTO-40 pintado com ONYX HD e cristais especiais 

da R-M. A tonalidade branca foi desenvolvida pela R-M exclusivamente para a Donkervoort. A 

cor resultou da cooperação estabelecida entre a R-M e a Donkervoort em 2017. Com décadas 

de experiência em cores, a R-M também projetou uma série de 18 cores padrão para os carros 

desportivos ultra leves de carbono da Donkervoort. 

As cores desportivas e dinâmicas são exclusivas para veículos que desejam alcançar um ótimo 

desempenho na estrada. Os tons exclusivos variam do violeta profundo ao laranja intenso e do verde 

esmeralda ao vermelho sedutor. O processo de pintura especialmente desenvolvido pela R-M 

proporciona aos veículos superleves um acabamento perfeito e único. 

Aniversário branco com flocos de vidro preciosos – cristais especiais da R-M  

A R-M e a Donkervoort apresentam um modelo especial no 40º aniversário da Donkervoort, o novo 

D8 GTO-40 com um acabamento branco frio. O forte contraste entre o tom de branco e as superfícies 

visíveis de carbono escuro acentua as formas do veículo. A sombra criada para este modelo de 

aniversário é uma homenagem ao modelo construído pela Donkervoort em 1978. 

A exclusiva cor da R-M para o novo D8 GTO-40 exibe um efeito misterioso: os flocos de vidro 

conferem à sombra um brilho único, semelhante ao de um diamante quando exposto à luz solar. 

Sem alterar a cor, a pintura brilha, o que confere ao branco uma profundidade especial. 

R-M e Donkervoort, uma dupla dinâmica 

A redução do peso é outro pilar básico que permite uma condução dinâmica. É por isso que a 

Donkervoort irá utilizar exclusivamente as tintas inovadoras da R-M para os seus novos veículos e 

recomendá-las para os processos de repintura. Isto significa que os dois parceiros irão trabalhar 

juntos por forma a desenvolver novos padrões para os processos de retoque nas suas próprias 

oficinas. 

 



 
 

 

 

A R-M também projetou uma série de 18 cores padrão para a Donkervoort em exibição no showroom 

da sede da Donkervoort em Lelystad, Holanda e na Classic Remise em Düsseldorf, Alemanha. 

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. 

 

R-M Automotive Paints - Iberia 

Contact: Sara Marcón 

E-Mail: sara.marcon@basf.com 

www.rmpaint.com 

www.facebook.com/rmpaint  

www.youtube.com/rmpaint 

www.instagram.com/rmthecode 
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