
 
Glossclear c 2560
Acest lac performant, care stabilește 
standardul de luciu, este ușor de 
aplicat într‑un timp scurt și are 
rezultate perfecte care răspund chiar 
și celor mai exigente standarde.

rapidclear c 2570
Este lacul cu cea mai rapidă 
uscare: deoarece se usucă 
repede la orice temperatură 
(20°, 40° sau 60°C) scurtează 
astfel timpul dedicat retușului.

everclear c 2550
Este lacul ideal, o 
soluție multifuncțională 
pentru vopsitoriile 
auto în căutarea unui 
produs versatil.

easyclear c 2510
Este lacul auto ce nu mai 
necesită adăugarea unui 
diluant. Un produs flexibil 
a cărui rețetă se ajustea‑
ză cu ajutorul întăritorului.

extremeclear c 2580
Pregătit pentru orice tip 
de lucrare, acest lac este 
creat în mod deosebit 
pentru retușul lacului 
rezistent la zgârieturi.

Odată cu lansarea unei 
noi game de lacuri, 
R‑M, marcă premium 
în industria auto, 
continuă să optimizeze 
calitatea produselor 
sale. Aceste cinci 
lacuri, ce garantează 
luciu intens, uscare 
rapidă și rezistență 
durabilă, au un lucru 
în comun: datorită 
calităților excepționale, 
sunt versatile și 
ușor de aplicat.

Trei diluanți și doi întăritori pentru 
o multitudine de posibilități
Noua gamă de lacuri este 
însoțită de trei noi diluanți:

 � un diluant scurt destinat lucrărilor 
efectuate la temperaturi joase;

 � un diluant mediu pentru 
lucrările efectuate la temperaturi 
apropiate de 20°C;

 � un diluant lung destinat lucrului 
la temperaturi înalte sau pulverizării 
pe suprafețe de mari dimensiuni.

Inovația constă în faptul că respectiva gamă 
mai include doi întăritori care acționează mai 
lent sau mai rapid. Alegerea întăritorului se 
face în funcție de tipul de lucrare. Utilizată în 
funcție de necesități, această multitudine de 
combinații oferă o gamă largă de posibilități 
ajustate pentru fiecare tip de vopsitorie auto și 
pentru specificul fiecărei lucrări în parte.

Lacurile R-M:  Un nou nivel de strălucire și o 
productivitate fără limite

Domeniul de retuș auto este guvernat de o serie de cerințe și limi‑
tări care presupune adoptarea unor soluții corespunzătoare. Noile 
lacuri auto R‑M acoperă o multitudine de cerințe în aplicare, inclusiv 
retușurile minore sau vopsirile integrale și au o serie de calități, care fac 
ca rezultatele finale să fie mereu perfecte.

Cele cinci produse din această nouă gamă sunt întru totul 
complementare. Pe lângă calitățile lor specifice, toate cele 
cinci produse au următoarele caracteristici:

 � capacitate de uscare excelentă la orice temperatură (20°C, 
40°C sau 60°C) și proprietăți remarcabile de polishare;

 � fluiditate excelentă, ceea ce le face ușor de utilizat;
 � aderență ridicată la stratul de vopsea;
 � luciu de neegalat și un aspect net superior 
produselor de generație veche.

Noile lacuri nu numai că oferă garanția unor lucrări desăvârșite, dar 
le fac mai rapide, mai simple și mai profitabile – toate acestea fiind be‑
neficii la mare căutare în vopsitoria auto.

Cu această generație nouă de lacuri, R‑M, vine din nou, în ajuto‑
rul vopsitoriilor auto care la rândul lor pot răspunde cerințelor clienților, 
sporindu‑le în același timp productivitatea, acum mai mult ca niciodată.

Soluția ideală pentru orice tip de lucrare
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Glossclear c 2560 este un lac R‑M super‑performant cu luciu intens care iese în 
evidență. Lacul este simplu de utilizat și foarte ușor de aplicat. Felul în care acesta 
se întinde în timpul aplicării, garantează finisarea finală perfectă.
Glossclear c 2560 poate fi aplicat în condiții de lucru variate, fiind extrem de rezis‑
tent la prelucrări ulterioare.
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Glossclear c 2560

RAPORT de amestecare 
3 : 1 : 1

cu întăritor H 2500 / H2550 și 
diluant R 2100 / R 2200 / R2300

Întăritorul se va alege în 
funcție de timpul de uscare 

dorit, iar diluantul în funcție de 
temperatura ambientală.

TIMP de utilizare 
după preparare:

2 ore la 20°C.

APLICARE: 
2 straturi

Se va permite un timp de aprox. 
3 min. pentru aerare între straturi.

1½ straturi
Nu necesită timp de 
aerare între straturi.

USCARE: 
la 20°C

Necesită un timp de uscare de 
8 ore la temperatura piesei lăcuite.

la 60°C
Necesită un timp de uscare 
de 30 min. la temperatura 

piesei lăcuite.
cu lampă IR

Timp de uscare: 8 min. 
(unde scurte).

 
Timpul de uscare poate fi 

influențat de alegerea corectă 
a întăritorului sau a diluantului 

și de modul de aplicare.

SpeedflaSh S poate reduce 
timpul de uscare. 

Pur și simplu strălucitor: Glossclear c 2560

Utilizare și aplicare
 � Glossclear c 2560 are rezultate 
uimitoare. Fie că este vorba de 
vopsirea pieselor individuale, 
realizarea unor reparații minore 
sau lucrări integrale, toate pot fi 
realizate în cel mai scurt timp.

 � Utilizând un raport de amestecare 
de 3 : 1 : 1, Glossclear c 2560 este 
compatibil cu întăritorii H 2550 sau 
H 2500 și diluanții R 2100, R 2200 
sau R 2300. Se utilizează împreună 
cu Speedflash sau Speedflash S.

 � Pentru a avea cele mai bune 
rezultate, lacul se aplică în două 
straturi. Pentru a accelera procedura, 
lacul poate fi aplicat într‑un 
strat și jumătate fără a necesita 
aerare între straturi. La 60°C, 
Glossclear c 2560 se usucă în 30 
de minute și poate fi, în continuare, 
prelucrat după răcirea completă.

Un aspect strălucitor, cu efect de profunzime!
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rapidclear c 2570

RAPORT de amestecare 
3 : 1 : 1

cu întăritor H 2500 / H2550 și 
diluant R 2100 / R 2200 / R2300

Întăritorul se va alege în 
funcție de timpul de uscare 

dorit, iar diluantul în funcție de 
temperatura ambientală.

TIMP de utilizare 
după preparare:

45 de minute la 20°C.

APLICARE: 
1½ straturi

Nu necesită timp de 
aerare între straturi.

2 straturi
Se va permite un timp de aprox. 

3 min. pentru aerare între straturi.

USCARE: 
la 20°C

Necesită un timp de uscare de 
2÷3 ore cu airflash A 2140.

la 40°C
Necesită un timp de 

uscare de 30÷45 min. la 
temperatura piesei lăcuite.

la 60°C
Necesită un timp de 

uscare de 10÷15 min. la 
temperatura piesei lăcuite.

cu lampă IR
Timp de uscare: 8 min. (unde scurte).

 Timpul de uscare poate fi 
influențat de alegerea corectă 
a întăritorului sau a diluantului 

și de modul de aplicare.

SpeedflaSh S poate reduce 
timpul de uscare. 

rapidclear c 2570: 
Cea mai rapidă soluție, la orice temperatură, atât pentru suprafețe verticale cât și pentru cele orizontale

Economisiți timp fără a compromite calitatea – lucru posibil cu ajutorul lacului 
 rapidclear c 2570 de la R‑M. Acest tip de lac versatil se usucă repede și reprezin‑
tă un mare pas înainte comparativ cu produsele de generație mai veche. Timpul de 
uscare se reduce semnificativ la temperaturi de 20°C, 40°C sau 60°C. Prin urmare, 
rapidclear c 2570 permite efectuarea lucrărilor rapide. Ușurința în aplicare și pre‑
tarea la polishare fac din acest lac un produs cu o performanță impresionantă.

Uscare în 

doar 5 min. 

la 60°C*

* În combinație cu Airflash A 2140.

Utilizare și aplicare
 � rapidclear c 2570 este 
recomandat pentru utilizare în 
cadrul procedurilor Blend’Art dar și 
pentru vopsirea pieselor individuale. 
Cu ajutorul întăritorului H 2550 și 
a diluanților R2100, R 2200 sau 
R 2300, lacul se prepară folosind 
un raport de amestecare de 3 : 1 : 1.

 � Dacă este nevoie, pot fi aplicate 
două straturi pline cu un timp 
rapid de aerare între mâini. Pe 
suprafețele verticale, lacul poate 
fi aplicat într‑un strat și jumătate, 
fără timp intermediar de aerare.

 � La 60°C, rapidclear c 2570 se 
usucă în timp record și poate 
fi polishat imediat după ce s‑a 
răcit. Lacul aplicat și lăsat să se 
usuce la o temperatură de 20°C 
poate fi prelucrat în continuare 
după scurgerea a trei ore, dacă 
se adaugă airflash a 2140.

Rapid și adaptabil!



everclear c 2550 este cel mai versatil lac auto de la R‑M. Fie că este vorba de 
retușuri minore sau de lucrări integrale, de suprafețe orizontale sau de cele verticale, 
acest lac multifuncțional reprezintă soluția ideală, calitățile sale deosebite la aplicare 
facând din el lacul ce economisește timp la fiecare lucrare.
everclear c 2550 poate fi aplicat într‑un strat și jumătate, fără a necesita timp de 
aerare între straturi. Se usucă extrem de repede la 60°C, la 40°C sau la 20°C.
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Utilizare și aplicare
 � everclear c 2550 oferă vopsitoriilor 
auto soluția ideală. Lacul urmează 
un raport de amestecare de 
3 : 1 : 1, folosind fie întăritorul 
H 2550, fie H 2500 și diluanții 
R 2100, R 2200 sau R 2300.

 � Lacul poate fi aplicat în două 
straturi cu o aerare rapidă între 
ele. Cu toate aceste, el poate fi 
aplicat și într‑un strat jumătate fără 
a necesita timp de aerare, atât 
pe repere laterale sau verticale.

 � La temperaturi de 20°C, 40°C sau 
60°C – everclear c 2550 se usucă 
foarte bine. Uscarea la 60°C se 
realizează în doar 25 de minute. 
Uscarea poate fi îmbunătațită 
prin adăugarea în lac a aditivilor 
Speedflash sau Speedflash S.

Lacul bun la toate: everclear c 2550
everclear c 2550

RAPORT de amestecare 
3 : 1 : 1

cu întăritor H 2500 / H2550 și 
diluant R 2100 / R 2200 / R2300

Întăritorul se va alege în 
funcție de timpul de uscare 

dorit, iar diluantul în funcție de 
temperatura ambientală.

TIMP de utilizare 
după preparare:

2 ore la 20°C.

APLICARE:
1½ straturi

Nu necesită timp de 
aerare între straturi.

2 straturi
Se va permite un timp de aprox. 

3 min. pentru aerare între straturi.

USCARE:
la 20°C

Necesită un timp de 
uscare de 7 ore.

la 40°C
Necesită un timp de 

uscare de 45÷60 min. la 
temperatura piesei lăcuite.

la 60°C
Necesită un timp de uscare 
de 25 min. la temperatura 

piesei lăcuite.
cu lampă IR

Timp de uscare: 8 min. (unde scurte).
Timpul de uscare poate fi 

influențat de alegerea corectă 
a întăritorului sau a diluantului 

și de modul de aplicare.

SpeedflaSh S poate reduce 
timpul de uscare. 

Lacul ideal pentru 
orice tip de lucrare!
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Așa cum reiese și din denumire, lucrurile nici nu ar putea fi mai simple în cazul 
lacului auto easyclear c 2510. Acest tip de lac utilizează o procedură de mixare 
simplificată ce elimină orice posibilitate de a greși. Adăugarea diluantului nu mai 
este necesară; pur și simplu se adaugă doar întăritorul pentru a obține un lac ver‑
satil ce se pretează la lucrări de mici anvergură sau din contră, la cele integrale. 
 Lacul se aplică într‑un strat și jumătate. Astfel easyclear c 2510 devine soluția 
ideală cu rezultate ireproșabile.

Lac gata preparat: easyclear c 2510
easyclear c 2510

RAPORT de amestecare 
4 : 1

cu întăritor H 2500 / H2550.
Întăritorul se va alege în funcție 

de timpul de uscare dorit.

TIMP de utilizare 
după preparare:

2 ore la 20°C.

APLICARE:
1½ straturi

Nu necesită timp de 
aerare între straturi.

2 straturi
Se va permite un timp de aprox. 

3 min. pentru aerare între straturi.

USCARE:
la 20°C

Necesită un timp de 
uscare de 8 ore.

la 60°C
Necesită un timp de 

uscare de 30 min.
cu lampă IR

Timp de uscare: 8 min. 
(unde scurte).

Timpul de uscare poate fi influențat 
de alegerea corectă a întăritorului 

și de modul de aplicare.

Utilizare și aplicare
 � Simplu și fiabil: în ceea ce privește 
easyclear c 2510, numai două 
componente trebuie amestecate. 
În lac se adaugă întăritorul 
H 2500 sau H 2550, urmând un 
raport de amestecare de 4 : 1.

 � easyclear c 2510 se pretează 
pentru toate procedurile de aplicare 
standard. Poate fi aplicat în două 
straturi, dar și într‑un strat jumătate – 
pe suprafețe verticale sau orizontale. 

 � La o temperatură de 60°C, 
easyclear c 2510 se usucă în 
30 de minute. Poate fi uscat 
și la 40°C sau la 20°C.

Cât se poate de simplu… 
pur și simplu perfect!
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Atunci când se dorește realizarea unor suprafețe lăcuite care să reziste la zgârieturi, 
extremeclear c 2580 de la R‑M reprezintă soluția ideală. Robustețea lacului nu 
permite formarea de zgârieturi. Calitățile sale excelente la pulverizare asigură apli‑
carea cu ușurință. În plus, aplicarea simplă și directă se traduce prin proceduri care 
sunt efectuate mereu perfect. extremeclear c 2580 este un lac extrem de durabil 
– și care garantează un luciu de lungă durată.

Utilizare și aplicare
 � extremeclear c 2580 se 
utilizează împreună cu întăritorii 
H 2500 sau H 2550 și cu diluanții 
R 2100, R 2200 sau R 2300 
ghidându‑se după următorul 
raport de amestecare: 3 : 1 : 1.

 � După aplicarea celor două straturi 
pline, extremeclear c 2580 
se usucă complet în 30 de 
minute la 60°C.

 � Datorită calităților sale deosebite, 
extremeclear c 2580 oferă 
suprafețelor astfel lăcuite, 
protecția perfectă împotriva 
factorilor externi sau mecanici.

extremeclear c 2580 ține zgârieturile la distanță

everclear c 2550

extremeclear c 2580

RAPORT de amestecare 
3 : 1 : 1

cu întăritor H 2500 / H2550 și 
diluant R 2100 / R 2200 / R2300

Întăritorul se va alege în 
funcție de timpul de uscare 

dorit, iar diluantul în funcție de 
temperatura ambientală.

TIMP de utilizare 
după preparare:

2 ore la 20°C.

APLICARE: 
2 straturi

Se va permite un timp de aprox. 
3 min. pentru aerare între straturi.

1½ straturi
Nu necesită timp de 
aerare între straturi.

USCARE: 
la 60°C

Necesită un timp de uscare 
de 30 min. la temperatura 

piesei lăcuite.
cu lampă IR

Timp de uscare: 8 min. 
(unde scurte).

 
Timpul de uscare poate fi 

influențat de alegerea corectă 
a întăritorului sau a diluantului 

și de modul de aplicare.

SpeedflaSh S poate reduce 
timpul de uscare. 

Specialistul 
condițiilor dificile!
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În cadrul domeniului auto, marca R‑M este sinonimă cu ideea de calitate și inovație. 
Tendințele actuale spre suprafețe finale lăcuite mat, se regăsesc în oferta producă‑
torilor de autovehicule care fie integrează astfel de ornamente pe caroserie sau o 
oferă pe aceasta, în totalitate, în culori mate. Răspunsul R‑M la o astfel de cerere 
este Matt Shade Concept (conceptul nuanțelor mat), o soluție ideală atunci când 
sunt necesare retușuri.

Două etaloane în cadrul ofertei de lac mat 

Lacurile mate satintop și silicatop garantează reparații de înaltă performanță, ex‑
trem de eficiente pentru orice suprafață lăcuită mat.
Utilizate împreună cu întăritorii și diluanții dedicați, parte integrală a programului 
Matt Shade Concept, aceste lacuri pot reproduce cu exactitate diferitele niveluri 
de luciu obținute cu lacurile mat, asigurând o suprafață finală fie mată, fie satinată.
Nu este necesară învățarea unor noi tehnici de aplicare, ci pur și simplu se urmea‑
ză procedura de identificare și amestecare a rețetei de lac ce reproduce finisajul 
mat al suprafeței.

Un concept definitoriu: acuratețe și fiabilitate!

O soluție inovatoare, care este 
pur și simplu perfectă!

satintop / silicatop

RAPORT de amestecare 
3 : 1 : 1

cu întăritor H 420 și diluant SC 850.

TIMP de utilizare 
după preparare:

2 ore la 20°C.

APLICARE:
2 straturi

 Timp de aerare între straturi 
până devine mat și înainte de 
uscare în cabina de vopsire. 

După aplicarea primului strat se 
așteaptă 10÷15 minute pentru 
aerare, iar după aplicarea celui 
de‑al doilea strat se așteaptă 
15÷20 de min. pentru aerare.

USCARE: 
la 60°C

Necesită un timp de 
uscare de 30 min.

cu lampă IR
3 min. la 50% + 6 min. la 

100% (unde scurte).
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basic clear ii cp este un lac destinat realizării lucrărilor cu buget redus. Este un 
produs „BASIC“ și se recomandă pentru lucrări de vopsire pe suprafețe mari, atunci 
când sumele alocate sunt insuficente pentru a folosi produse de top sau când va‑
loarea de piață a mașinii reparate nu justifică folosirea unor produse premium.
Deși are un preț de cost mai mic, basic clear ii cp uimește prin felul în care se 
întinde pe suprafață în timpul aplicării dar și prin aspectul final al lucrării. Luciul de‑
osebit și de durată face din acest lac produsul ideal pentru orice lucrare de serie. 
Singurul inconvenient îl reprezintă timpul intermediar la aplicare și timpul de zvânta‑
re, înaintea procedurii de coacere.

Utilizare și aplicare
 � basic clear cp ii se usucă 
în 30 de minute la 60°C.

 � Se poate polisha la 3÷4 ore 
după uscare și răcire.

 � Se aplică în 1½ straturi atât pe 
suprafețele verticale cât și pe cele 
orizontale, dar poate fi aplicat și în 
două straturi cu un timp de aerare 
de 5÷10 minute între straturi.

 � După aplicarea stratului final 
se recomandă un timp de 
aerare de 5÷10 minute înainte 
de uscarea la 60°C.

 � Este un lac „prietenos“ și ușor 
de utilizat. Asigură o protecție 
bună în timp a suprafeței 
vopsite și un luciu de durată.

basic clear ii cp

Lacul „prietenos“ și 
ușor de utilizat!

facebook.com/romservice.ro

Pentru mai multe informații nu ezitați să ne contactați!
sc ROMSERVICE srl • Sediul central: 500306 Brașov, Str. Nucului nr. 28–32,
tel./fax 0268 474 474 • e‑mail: office@romservice.ro • www.romservice.ro
Brașov 500199, Str. 13 Decembrie nr. 32 tel./fax: 0268 425 904
Brașov 500299, Calea București nr. 249, corp C tel./fax: 0268 339 120
București 040062, Calea Văcărești nr. 276 tel./fax: 021 330 7255
Arad 310206, Str. Petru Rareș nr. 38 tel./fax: 0257 218 838
Sibiu 550010, Str. Dealului nr. 12C tel./fax: 0269 225 100
Constanța 900219, Str. Poporului nr. 203 tel./fax: 0241 512 555
Oradea 410284, Str. Meșteșugarilor nr. 102 tel./fax: 0259 236 141
Tg. Mureș 540320, Str. Călărașilor nr. 94 tel./fax: 0265 210 664

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creează obligații contractuale.

basic clear ii cp

RAPORT de amestecare 
2 : 1

cu întăritor 
Basic clear ii cP Hardener.

TIMP de utilizare 
după preparare:

2 ore la 20°C.

APLICARE: 
2 straturi

Se va permite un timp de 5÷10 min. 
pentru aerare între straturi.

USCARE:
la 20°C

Necesită un timp de 
uscare de 10 ore.

la 60°C
Necesită un timp de 

uscare de 30 min.
cu lampă IR

Timp de uscare: 8 min. 
(unde scurte).
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