
Gama R-M de grunduri !i "llere este spe cial 
conceput# pentru a satisface cerin$ele Dvs. de a 
ob$ine o lucrare de calitate, indiferent de suprafa$# 
!i indiferent de tipul acesteia. 

Oferta R-M este compus# din opt grunduri 
!i "llere, pentru a acoperi o gam# complet# de 
aplica$ii, asigurând în acela!i timp solu$ia perfect# 
destinat# "ec#rei repara$ii în parte. Fiecare produs 
din gama R-M combin# u!urin$a de utilizare cu 
ob$inerea unei pro"tabilit#$i maxime.

Compania R-M depune eforturi sporite pen-
tru oferirea perfec$iunii totale !i pentru dezvolta-
rea continu# a produselor sale care s# duc# pe mai 
departe la îmbun#t#$irea permanent# a e"cien$ei !i 
performan$ei.

În cuprins:
 !Extrasealer
 !Perfect"ller
 !Pro"ller
 !Direct"ller
 !Euroxy 
 !Euro"ll
 !Hydro"ller II
 !AeroMax SealerPlast 90 
 !AeroMax Prime"ll 
 !AeroMax Blending Flash

Grunduri !i Fillere de TOP!
destinate unei preg"tiri eficiente a suprafe#ei

Produsele din aceast! ofert! se a"! în conformitate cu legisla#ia$european! ce stabile%te nivelul maxim de compu%i volatili 
permis. Acronimul CP (compliant product) înseamn! c! produsul în cauz! este conform legisla#iei mai sus men#ionate.

info@romservice
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Oferta de grunduri !i fillere



EXTRASEALER BLACK !i WHITE, 
baza perfect" pentru vopselele R-M
Filler-ul EXTRASEALER negru !i alb cu aplicare ud-pe-ud face ca preg#ti-

rea !i "nisarea pieselor noi s# "e mai rapid# !i mai e"cient#. Produsul este des-
tinat repara$iilor minore care trebuie realizate rapid !i conduce la o aderen$# 
optim# a straturilor superioare de vopsea R-M ce urmeaz# a " aplicate.

Fillere de ultim" generatie în degrade*
EXTRASEALER NEGRU !i EXTRASEALER ALB pot " mixate !i ofer# nu 

mai pu$in de opt nuan$e de "ller. Mai mult, ele pot " colorate cu 5% pigmen$i 
UNO HD sau ONYX HD. Aceasta duce la economie de vopsea de pân# la 40% 
!i respectiv de 45% a timpului de aplicare. Pentru a ob$ine economia de materi-
al se prepar# nuan$a dorit# pentru "ecare lucrare în parte.

Pentru c# e"cien$a costurilor este din ce în ce mai invocat# iar com-
paniile de asigur#ri fac presiuni pentru reducerea costurilor repara$iilor, 
 EXTRASEALER vine în ajutorul profesioni!tilor reducând timpii de aplicare 
prin intermediul procedeului SpeedArt. Acest procedeu elimin# procesul de 
!lefuire de dinaintea aplic#rii "llerului !i cel anterior aplic#rii stratului de vop-
sea. Uita$i deci de !lefuire utilizând EXTRASEALER !i procedeul SpeedArt**!

Folosind înt"ritorul D$% spori#i profitul atelierului Dvs.
Înt#ritorul rapid D70 este solu$ia ideal# atât pentru suprafe$ele mari cât !i 

pentru cele mici !i asigur# uscarea în 10–15 minute la 20°C, conferind atelieru-
lui cel mai rapid rezultat. D70, este de asemenea, utilizat !i în cazul temperatu-
rilor ambientale sc#zute.

Diluarea produsului se face cu diluantul economic FR500.
Pentru p#r$ile din plastic, EXTRASEALER nu este un doar un "ller ci !i 

promotor de adeziune. Prin simpla înlocuire a diluantului FR500 cu  FLEXPRO, 
EXTRASEALER se poate aplica direct pe orice tip de material plastic vop-
sibil, f#r# un promotor de adeziune de tipul SEALERPLAST 80 sau echiva-
lent. Aceasta scurteaz# timpii de vopsire a pieselor din plastic cu peste 60% în 
compara$ie cu orice alt# metoda clasic# de vopsire.

* Ghidul degrade EXTRASEALER este 
disponibil pe coperta spate. Utilizarea 
lui poate optimiza eficien#a stratului 
de vopsea, poate reduce timpul de 
aplicare !i consumul de material.

** Pentru mai multe informa#ii despre 
SpeedArt contacta#i tehnicienii Rom-
service.

Specifica!ii tehnice
Culoare negru; alb
Termen valabilitate !" luni
Ambalare ! L

Dilu#ie
$ – Extrasealer
! – D%&
! – FR'&& sau Flexpro

Degresare PK %&&
Aplicare ! strat ud
Timp de utilizare " ore la "&°C
Uscare la "&°C !' min.

!

EXTRASEALER
Filler ud-pe-ud | Eficien#" !i profit maxim

 ! F&R& 'LEFUIRE
 ! F&R& TIMPI INTERMEDIARI
 ! F&R& PAUZE INUTILE

Produs bicomponent peste care se 
poate aplica în straturi succesive 
ud-pe-ud orice tip de vopsea R-M. 
Destinat, în special, pieselor noi.



fillere ce promit un rezultat perfect
PERFECTFILLER este continuatorul legendarului MULTIFILLER, produs 

ce !i-a f#cut datoria fa$# de clien$i mai bine de 20 de ani.
Pornind de la re$eta de succes a lui MULTIFILLER, R-M a îmbun#t#$it-o ra-

dical !i a conceput un produs nou cu totul deosebit din toate punctele de vedere: 
aplicare, putere de umplere, suprafa$# perfect neted#, timp de uscare, rezisten$# 
în timp, !lefuire u!oar# !i în timp record, izolare perfect# a substratului inferior.

PERFECTFILLER include trei variante diferite GRI, ALB !i NEGRU, "llere 
ce pot " mixate pentru a ob$ine nuan$a de gri cea mai apropiat# de culoarea 
original# a ma!inii, pentru a spori puterea de acoperire a stratului superior de 
vopsea*.

Conceptul PERFECTFILLER este cunoscut ca standard în domeniul s#u ca 
"ind "ller-ul în degrade ce ofer# o acoperire imbatabil# pentru "ecare nuan$# 
de vopsea.

PERFECTFILLER este u!or de utilizat folosind raportul de mixare 4 : 1 : 1 
cu înt#ritorul rapid D70 !i diluantul economic FR500. Aplicarea se face în dou# 
sau trei straturi. Utilizarea produsului  PERFECTFILLER reduce semni"cativ 
consumul de material !i timpul de aplicare, optimizând în acela!i timp puterea 
de acoperire a stratului de vopsea. 

Avantajele produsului PERFECTFILLER
 ! foarte u!or de !lefuit economisind astfel timpii de aplicare;
 ! consum redus de discuri abrazive datorit# suprafe$ei 

perfect netede rezultat# din aplicare;
 ! timpi de uscare rapizi cu SPEEDFLASH S ce 

duc la reducerea costurilor energetice;
 ! timp de preparare mai rapid pentru pro"tabilitate ridicat#.

PERFECTFILLER este filler-ul în degrade 
destinat vopsitorilor perfec#ioni!ti!

* Ghidul degrade PERFECTFILLER este 
disponibil pe coperta spate. Utilizarea 
lui poate optimiza eficien#a stratului 
de vopsea, poate reduce timpul de 
aplicare !i consumul de material.

Specifica!ii tehnice
Culoare
Termen valabilitate "( luni
Ambalare $ L

Dilu#ie

( – Perfectfiller
! – D%&
! –  FR'&& sau 

Speedflash S
Degresare PK %&&

Aplicare " – $ straturi 
('& – !"& )m)

Timp de utilizare ! or* la "&°C

Uscare
la "&°C ! – $ ore
la +&°C "& min.
I.R.  , min.

"

PERFECTFILLER

 !TIMP REDUS
 ! CONSUM SC&ZUT 
DE MATERIAL
 ! CALITATE 'I PROFIT 
LA MAXIMUM

Produs bicomponent pe baz! de 
poliuretan. Fiabil în aplicare; 
timpi de uscare redu"i, u"or de 
"lefuit. Variantele de alb "i negru 
pot # mixate folosind rapoarte 
de amestecare pentru ob$inerea 
nuan$elor de gri necesare.



#

PROFILLER face parte din programul complet de "ller degrade rapid !i 
u!or de utilizat cu propriet#$i excelente în ceea ce prive!te !lefuirea. Produsul 
este disponibil în trei variante GRI, ALB !i NEGRU, as%el c# nuan$area poate 
spori puterea de acoperire a stratului de vopsea, fapt ce duce la mic!orarea tim-
pilor de aplicare !i la reducerea consumului de material.

PROFILLER GRI Poate " aplicat pe suprafe$e bine !lefuite sau pe cele vop-
site dar care sunt rezistente la solvent. Se mai poate aplica pe suprafe$e bine 
!lefuite de tabl#, tabl# zincat# sau aluminiu, de!i se recomand# ca în cazul 
suprafe$elor mari acestea s# "e tratate în prealabil cu EUROFILL înainte de 
aplicarea "ller-ului.

PROFILLER ALB este un produs conform COV !i poate " aplicat ca !i 
grund direct pe suprafe$e mici de tabl# crud#, în special pe zonele !lefuite în 
profunzime. Suprafe$ele mai mari de tabl# crud#, cele de tabl# zincat# sau de 
aluminiu vor " tratate în prealabil cu EUROFILL.

PROFILLER NEGRU este un produs poliuretanic bicomponent conform 
COV. Este simplu de utilizat prin pulverizare, iar datorit# formulei sale avansa-
te, este u!or de !lefuit, economisind astfel timp !i gr#bind procesul.

PROFILLER GRI, ALB !i NEGRU au fost special concepute pentru a " u!or 
de aplicat cu ajutorul unui pistol HVLP sau al unuia compatibil. Stratul poate 
ajunge pân# la 200 µm f#r# a curge !i poate " !lefuit, ud sau uscat, cu u!urint#. 
Se constituie astfel un substrat perfect pentru aplicarea vopselelor ONYX HD, 
UNO HD sau DIAMONT.

Raporturile de mixare sau tehnica de aplicare r#mân neschimbate pentru 
toate cele trei variante de GRI, ALB !i NEGRU, astfel c# vopsitorii se pot obi!nui 
u!or !i rapid cu acest produs. Diluantul folosit împreun# cu PROFILLER este 
D70 !i este ideal atât pentru utilizarea în condi$ii de temperaturi sc#zute cât !i 
pentru repara$ii minore rapide. PROFILLER poate " uscat în 30 de minute la 
60°C, sau pentru rezultate ultra rapide se poate utiliza lampa cu infraro!u timp 
de opt minute – unde scurte. Dup# uscare, se poate vopsi cu oricare vopsea din 
gama R-M: DIAMONT, UNO HD sau ONYX HD.

Avantajele produsului PROFILLER GRI, ALB, NEGRU
 ! mixarea celor trei nuan$e* duce la economisirea de 

material !i la scurtarea timpului de aplicare;
 ! aplicare pe suprafe$e grunduite în prealabil de 

tabl#, tabl#, zincat# !i aluminiu;
 ! pulverizare rapid# !i u!oar#;
 ! protec$ie anticoroziv# excelent#;
 ! !lefuire excelent#, ud sau uscat – prin 

aceasta timpul de lucru este redus, 
iar substratul rezultat este perfect 
pentru aplicarea de vopsea;

 ! se poate aplica pe suprafe$e reduse de tabl# 
crud# în zone !lefuite în profunzime;

 ! timp de uscare rapid !i economisire 
a costurilor cu energia utilizând 
SPEEDFLASH S.

* Ghidul degrade PROFILLER este dis-
ponibil pe coperta spate. Utilizarea lui 
poate optimiza eficien#a stratului de 
vopsea, poate reduce timpul de aplica-
re !i consumul de material.         

PROFILLER

 ! PUTERE DE UMPLERE
 ! USCARE RAPID&
 ! 'LEFUIRE U'OAR&
 !NUAN(ARE
 ! EFICIEN(&
 ! CALITATE
 ! PROFIT

Produs bicomponent pe baz! de 
poliuretan. Fiabil în aplicare; timp 
de uscare redus, u"or de "lefuit. 
Variantele de alb "i negru pot # 
mixate folosind rapoarte de ames-
tecare pentru ob$inerea nuan$elor 
de gri necesare.

Specifica!ii tehnice
Culoare
Termen valabilitate "( luni
Ambalare ( L

Dilu#ie

( – Profiller
! – D%&
! –  FR'&& sau 

Speedflash S
Degresare PK %&&

Aplicare " – ( straturi 
('& – "&& )m)

Timp de utilizare ! or* la "&°C

Uscare
la "&°C " – - ore
la +&°C "& – $& min.
I.R.  , – !' min.



Specifica!ii tehnice
Culoare gri 
Termen valabilitate "( luni
Ambalare ! L

Dilu#ie
' – Directfiller
! – D%&!
! –  FR'&&

Degresare PK %&&

Aplicare
!/" + ! sau 

!/" +" straturi 
('& – !"& )m)

Timp de utilizare ! or* la "&°C

Uscare
la "&°C !" ore
la +&°C $' – (' min.
I.R. !& – !' min.

$

Pentru economisiri reale, s"ri#i peste o etap" de preg"tire!
Atelierele auto pot experimenta o reducere semni"cativ# a timpului de lu-

cru !i a consumului de material prin înl#turarea complet# a unei etape de pre-
g#tire a piesei ce urmeaz# a " vopsite. R-M a f#cut acest lucru posibil prin intro-
ducerea lui DIRECTFILLER. 

DIRECTFILLER este un "ller versatil !i e"cient care ofer# o adev#rat# &exi-
bilitate în aplicare, combinând toate avantajele unui grund anti-coroziv cu cele 
ale unui "ller de înc#rcare.

Pro"tând de tehnologia avansat# ca "ller epoxidic a lui DIRECTFILLER, 
atelierele pot elimina necesitatea aplic#rii unui grund. Astfel, se va aplica un 
singur strat de "ller, direct pe cele mai folosite suprafe$e din industria auto, in-
clusiv tabl# crud#, zincat# sau aluminiu.

Eliminarea etapei de grunduire scade timpul de lucru, reduce semni"ca-
tiv consumul de material, reduce risipa de vopsea, sare peste o etap# ce implic# 
cur#$area pistolului de vopsire !i poate chiar ajuta la optimizarea stocurilor de 
marf# din atelier.

Economia este doar unul dintre aspectele pozitive. Trebuie men$ionat c# 
DIRECTFILLER poate " aplicat ca !i "ller într-un strat plin !i unul gazat. Alter-
nativ, datorit# calit#$ilor sale superioare, în compara$ie cu genera$iile anterioare 
de grunduri epoxidice !i propriet#$ilor de umplere excelente, se pot aplica dou# 

– trei straturi cu o grosime total# însumat# de 120 µm. 
DIRECTFILLER combin# protec$ia anti-coroziv# speci"c# tehnologiei 

epoxidice cu puterea de pulverizare !i u!urin$a în aplicare a "llerelor bicom-
ponente. În acela!i timp, prin excelenta u!urin$# în !lefuire, "e ud "e uscat, 
DIRECTFILLER este plasat în categoria produselor de vârf !i este recomandat 
pentru repara$ii de cea mai înalt# calitate.

 ! elimin# din etapele de preg#tire necesitatea aplic#rii unui alt 
grund, asigurând astfel o economie uria!# de timp, manoper# 
!i produs. În plus, stocurile existente pot " reduse;

 ! îndepline!te în totalitate standardele produc#torilor de automobile;
 ! garanteaz# un strat de protec$ie anti-coroziv# ridicat, ce este 

u!or de aplicat !i !lefuit; rezultatele sunt deosebite;
 ! este un "ller perfect pentru suprafe$e de tabl# crud#, zincat# !i aluminiu.

Cu DIRECTFILLER, cre!terea profitabilit"#ii 
este cu un pas mai aproape!

DIRECTFILLER
Filler anticoroziv

 !TEHNOLOGIE 
AVANSAT& PENTRU 
UN FILLER EFICIENT!

Filler bicomponent cu propriet!$i 
deosebite anti-corozive destinat 
folosirii direct pe suprafe$e meta-
lice.

Folosi!i DIRECTFILLER ca:
 ! FILLER 
1/2 + 1 straturi (50–70 µm)
 !  
2–3 straturi (80–100 µm)



%

Performan#" îmbun"t"#it"
Euroxy CP poate " folosit "e ca un simplu grund anti-coroziv "e ca un "l-

ler. Este u!or de aplicat pe toate suprafe$ele metalice speci"ce domeniului auto: 
tabl# crud#, zincat# !i aluminiu dar !i pe cele din plastic ranforsat. Este compa-
tibil cu toate tipurile de vopsele R-M. Euroxy CP este disponibil împreun# cu 
înt#ritorul Euroxy CP Reactive.

 ! E!cient: Euroxy CP prezint# o aderen$# excelent# !i calit#$i anti-corozive 
deosebite. Straturile ulterioare de vopsea se aplic# perfect.

 ! Simplu: Euroxy CP poate " aplicat pe orice suprafa$# f#r# a necesita 
!lefuire în prealabil. Acest fapt reduce timpul dedicat lucr#rii. 

 ! Economic: puterea excelent# de acoperire a acestei variante de "ller 
permite vopsitorilor s# reduc# num#rul de straturi 
aplicate de la dou#-trei, în cazul lui 
EUROXY, la unul singur. Acesta 
este un avantaj vizibil. Timpul de 
uscare este mai rapid – în sc#dere de 
la 45'de minute la 20 – permi$ând 
eliberarea cabinei pentru alte lucr#ri.

 ! Practic: Euroxy CP este compatibil 
cu toat# gama de vopsele R-M. 
Culoarea gri deschis este în topul 
preferin$elor profesioni!tilor.

EUROFILL este grundul anticoroziv ce nu trebuie s# lipseasc# din niciun 
atelier de vopsitorie care dore!te s#-!i respecte promisiunea de calitate fa$# de 
client. De!i pare un pas intermediar, aplicarea de EUROFILL pe suprafe$ele me-
talice !i pe piesele noi din tabl# asigur# protec$ia anticoroziv# a acestora, "ind 
echivalentul grundului de cataforez# aplicat pe caroseriile ma!inilor pe linia de 
produc$ie.

EUROFILL trebuie aplicat de "ecare dat# când o pies# este îndreptat# !i 
!lefuit# „pân# la tabl#“ deoarece straturile de "ller (mai pu$in DIRECTFILLER) 
nu asigur# protec$ia anticoroziv# a metalului.

Pentru utilizare se mixeaz# cu EUROFILL CATALIZATOR în raport 1 : 1. 
Aplicat în dou# straturi sub$iri, Euro"ll nu trebuie !lefuit, se usuc# în 

10–15' minute, peste el aplicându-se direct orice "ller din gama R-M, f#r# 
!lefuire sau degresare.

Prin simpla folosire a lui EUROFILL se pot evita problemele de „rugina de 
sub vopsea“, probleme ce apar la foarte multe repara$ii f#cute „în vitez#“.

EUROXY CP
Filler epoxy f"r" crom

EUROFILL
Grund anticoroziv

Specifica!ii tehnice
Culoare gri deschis
Termen valabilitate $+ luni
Ambalare ! L

Dilu#ie
( – Euroxy CP
! – Euroxy Reactive
! –  FR'&&

Degresare PK %&&
Timp de utilizare - ore în pahar închis

Aplicare ca Grund ! strat sub#ire 
(!' – "& )m)

Uscare la "&°C !' min.

Aplicare ca Filler ! – " straturi 
($& – '& )m)

Uscare
la "&°C !/" – - ore
la +&°C "& – $& min.
I.R. !& – !' min.

Specifica!ii tehnice
Culoare bej
Termen valabilitate "( luni
Ambalare ! L

Dilu#ie ! – Eurofill
! – Eurofill cat.

Degresare PK %&&

Aplicare " straturi 
((& – +& )m)

Timp de utilizare (- ore în pahar închis
Uscare la "&°C !& – !' min.
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HYDROFILLER II este un "ller pe baz# de ap#. Aceste "ller nu se acti-
veaz# cu înt#ritor. Pentru utilizare se recomand# diluarea produsului cu 10% 
 HYDROMIX. Dup# diluare timpul de utilizare este de 7 zile.

HYDROFILLER II este un izolator excelent în cazul în care trebuie vop-
sit# o suprafa$# cu un substrat incert, care d# reac$ie (încre$ire) la produse cu 
con$inut de înt#ritor. HYDROFILLER II se comport# ca un „ciment“ ce nu 
reac$ioneaz# cu substratul inferior, izoleaz# perfect acest substrat !i în acela!i 
timp creeaz# o baz# solid# pentru straturile superioare de vopsea !i lac.

HYDROFILLER II se poate folosi ca !i "ller de cabin#, putând " aplicat pe 
suprafe$e mici în cazul unor interven$ii de ultim# or#.

Dup# uscarea în profunzime HYDROFILLER II tre-
buie !lefuit doar uscat cu abraziv P400 ÷ P600.

AERO-MAX este o gam# de aerosoli din oferta R-M, destinat# repara$iilor 
punctuale. Lansat# în iunie 2006, gama AERO-MAX este compus# din trei pro-
duse: dou# clasice AM 870 SEALERPLAST 90, un promotor de aderen$# trans-
parent pentru suprafe$e plastice !i AM 950 BLENDING FLASH, utilizat pen-
tru tehnica de „blend in“ !i „pierderea“ stratului de lac în repara$ii punctuale; 
completate de "llerul AM 850 PRIMEFILL pentru lucr#ri ce necesit# protec$ie 
anti-coroziv# absolut#, recomandat ca !i "ller rapid de cabin#.

Gama AERO-MAX de la R-M se adreseaz# tuturor necesit#$ilor din service: 
repara$ii de suprafe$e plastice, punctuale, cu „pierdere“, de piese individuale 
!i aplicarea rapid# de grund pe tabl# crud#. Aceste trei produse îmbun#t#$esc 
e"cien$a service-ului !i economisesc timp.

Gama destinat" repara#iilor minore
Creat# pentru repara$iile punctuale rapide, gama AERO-MAX, ambalat# 

în doze de 400 ml este, de asemenea, alegerea perfect# pentru toate tipurile de 
lucr#ri de "nisare. Fiind un produs "nit, acesta garanteaz# economia de timp 
prin reducerea opera$iunilor auxiliare: amestecarea !i "ltrarea vopselei, ajusta-
rea !i cur#$area pistolului de vopsit. Calitatea duzelor folosite, garanteaz# o ex-
celent# atomizare a produsului pe suprafa$a ce trebuie reparat#.

La "nal, productivitatea în general a atelierului este cea care are de câ!tigat 
de pe urma folosirii acestor produse. 

Specifica!ii tehnice

Culoare
Sealerplast ,& – transparent
Primefill – gri
Blending Flash – transparent

Termen valabilitate "( luni
Ambalare (&& ml

HYDROFILLER II
Izolator pe baz" de ap"

AERO)MAX™

Specifica!ii tehnice
Culoare gri închis
Termen valabilitate !" luni
Ambalare ! L
Dilu#ie +!& %  Hydromix
Degresare PK %&& – PK "&&&

Aplicare " – $ straturi 
((& – +& )m)

Timp de utilizare % zile în pahar închis

Uscare
la "&°C !& – +& min.
la +&°C "& – $& min.
I.R. $ – ' min.



Pentru mai multe informa#ii nu ezita#i s" ne contacta#i!

Bra"ov 500199, Str 13 Decembrie nr. 32, Tel./Fax 0268 425 904
Bucure"ti 040062, Calea V#c#re!ti nr. 276, Tel./Fax 021 330 7255
Arad 310206, Str. Petru Rare! nr. 38, Tel./Fax 0257 218 838 
Sibiu 550081, Str. Râului nr. 22A, Tel./Fax 0269 225 100
Constan#a 900205, Str. Poporului nr. 90, Tel./Fax 0241 512 555
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Raporturi de amestecare fillere pentru 
ob#inerea de nuan#e degrade

* GC 0" = P(%6(*$6-))(% G%(8
** GC 1" = P%76-))(% G%(8


