
Sub marca R‑M, BASF comercializează o gamă 
largă de sisteme de vopsire destinate vopsitori‑
ei auto, concentrându‑și atenția asupra vopselelor 
eco‑eficiente pe bază de apă și a celor high‑solids. 

Utilizarea acestor sisteme de vopsire se poate 
face cu respectarea tuturor cerințelor de mediu le‑
gate de reducerea emisiilor de solvent, fără a fi afec‑
tate aspectul sau rezistența. Produsele au aceleași 
standarde de calitate ca și vopselele pe bază de sol‑
vent. Pentru a veni în întâmpinarea clienților săi, 
compania oferă o gamă variată de servicii suport.

Sistemul R‑M de vopsele auto este agreat de ma‑
joritatea marilor producători de automobile pentru 
reparații de service și este ales de cele mai presti‑
gioase flote de automobile la nivel mondial pentru 
experiența în coloristică.

Vă prezentăm în continuare principalele carac‑
teristici ale lacurilor premium R‑M:

 �Crystalclear CP*
 �Chronolux CP
 � Starlux CP
 �Diamontop CP
 � Silicatop
 � Satintop
 � Supremetop CP.

R‑M Automotive Refinish:
o parte integrantă a companiei BASF Coatings

*CP  este prescurtarea pentru „compliant product“ 
(produs conform normelor VOC) și se traduce prin faptul că produsul 
corespunde cerințelor de mediu cu privire la emisiile de solvent.
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Lacurile premium



CRYSTALCLEAR CP este un produs premium de la R‑M, care res‑
pectă cerințele europene privind emisiile de solvent. Caracterizat de 
timpi de uscare normali (30 min.), lacul este ideal pentru o gamă largă 
de aplicații, de la vopsirea pieselor individuale la revopsiri integrale.

Un lac excepțional 
Profesioniștii care aleg parteneriatul cu R‑M știu bine ce înseam‑

nă excelența tehnologică. Prin lacul CRYSTALCLEAR CP, R‑M a dez‑
voltat un produs de cea mai bună calitate, cu rezultate deosebite și în 
deplină conformitate cu normele europene COV. Alegeți un lac de o 
calitate superioară, exemplar din toate punctele de vedere!

Un lac destinat organizării optime a vopsitoriei
CRYSTALCLEAR CP vă permite să alegeți un lac ce se poate aplica 

într‑un singur strat dar care se pretează în totalitate chiar și la lucrări‑
le cele mai pretențioase.

Productivitate crescută
Timpul de aplicare al lacului CRYSTALCLEAR CP este redus cu 

până la 50% prin înlăturarea timpilor morți în cabina de vopsire dato‑
rită aplicației unui strat gazat și unul plin.

Beneficii tehnice remarcabile
CRYSTALCLEAR CP asigură durabilitate și strălucire excepțională. 

Lacul CRYSTALCLEAR CP poate fi combinat în aplicații cu întreaga 
gamă de vopsele R‑M, este deja un punct de reper important pentru 
toate lucrările, dar mai ales pentru cele pretențioase.  CRYSTALCLEAR 
CP este favoritul tuturor, de la șefi de service la vopsitori, pentru că 
vine în întâmpinarea cerințelor acestora.

CRYSTALCLEAR CP
Lacul versatil

CRYSTALCLEAR CP

Raport de amestecare
3 : 1 : 1 

cu întăritor H420 și 
diluant SC850

Se folosește diluantul lung 
SC880 în cazul în care 
temperatura exterioară 
depășește 25°C sau dacă 
sunt lăcuite piese mari.

Aplicare
se aplică un strat gaz și unul 

plin cu 3–5 minute timp 
intermediar de uscare.

Uscare
60°C 30 min. cu SC850
20°C peliculă după 4 h; 

gata de asamblare 
după 6 h; uscat 
complet după 12 h

Lampă IR 8 min. (u. scurte)

40°C 20 min. cu 
SPEEDFLASH



CHRONOLUX CP este un produs premium de la R‑M și a fost 
lansat pe piață în 2005. Aflat în conformitate cu cerințele europene 
privind emisiile de solvent și caracterizat de timpi de uscare rapizi, la‑
cul este ideal pentru vopsirea pieselor individuale și reparațiilor punc‑
tuale.

Aplicare ușoară și rapidă
Lansarea lacului CHRONOLUX CP sprijină principiile R‑M de 

a oferi clienților săi soluții ușor de pus în practică, dar inovatoare în 
același timp.

Timpul de uscare ce variază de la 10–20 de minute la 40–60°C, în 
funcție de tipul lucrării, face din acest lac unul dintre produsele cele 
mai rapide din domeniu. Este destinat în mod deosebit vopsirii pieselor 
individuale și a reparațiilor minore. Iese în evidență prin calitățile sale 
de aplicare excelente și rezistență extraordinară. În plus, conținutul ri‑
dicat de substanță solidă, asigură lacului  CHRONOLUX CP un grad 
excelent de luciu.

Protecția mediului dublată de eficiență
CHRONOLUX CP are un conținut de solvent mai mic de 420 g/l, 

ceea ce îl face pe deplin compatibil cu legislația europeană ce re‑
glementează emisiile de solvent. Produsul contribuie la protejarea 
mediului înconjurător și permite atelierelor să lucreze „ecologic“. 
 CHRONOLUX CP a fost creat pentru a a fi utilizat în combinație cu 
Onyx HD, vopseaua pe bază de apă de la R‑M, care respectă, la rândul 
ei, reglementările COV în vigoare. 

În concluzie, CHRONOLUX CP este un produs extrem de eficient, 
dar care respectă și mediul înconjurător în același timp.

ChRonoLUx CP

Raport de amestecare
3 : 1 : 1

cu întăritor H420 și 
diluant SC820.

Se folosește diluantul 
mediu SC850 în cazul 
în care temperatura 
exterioară depășește 
25°C sau dacă sunt 
lăcuite piese mari.

Aplicare
Se aplică numai pe suprafețe 
verticale sau piese demontate, 
un strat gaz și unul plin fără 
timpi intermediari de uscare.

Uscare
60°C 15 min. cu SC820
 20 min. cu SC850
20°C peliculă după 2 h 

gata de asamblare 
după 3 h, uscat 
complet după 12 h

Lampă IR 8 min.
40°C 10 min. cu 
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ChRonoLUx CP
Lacul ultrarapid



STARLUX CP este un produs premium de la R‑M. Lacul este ide‑
al pentru o gamă largă de aplicații, de la vopsirea pieselor individua‑
le la revopsiri integrale. Deși după diluție pare la prima vedere un lac 

„subțire“, calitățile acestui lac au convins foarte mulți utilizatori prin 
rezultatele excepționale și durabilitatea sa.

Un lac „altfel“ 
Lacul STARLUX CP a urmat unui trend al pieței de a oferi produse 

ce se aplică un strat gaz și unul ud, fără încărcare exagerată și totuși cu 
un aspect final excepțional. Astfel R‑M a dezvoltat un produs de cea 
mai bună calitate, cu rezultate deosebite. Fiind ofertat piețelor europe‑
ne și acest lac este în deplină conformitate cu normele legislației COV. 

Ultraconcentrat
Deoarece este un produs ultraconcentrat, STARLUX CP asigură o 

încărcare de nivel ridicat, garantează o rezistență deosebită la lovituri‑
le de piatră dar și un aspect deosebit cu o peliculă impecabilă.

Productivitate crescută
Timpul de aplicare al lacului STARLUX CP este redus cu până 

la 50% prin înlăturarea timpilor morți în cabina de vopsire datorită 
aplicației unui strat gazat și unul ud. Fiind un lac „altfel“, vopsitorul 
trebuie să se adapteze stilului de aplicare a acestui lac dar în momen‑
tul în care se utilizează în mod adecvat, acest lac uimește prin produc‑
tivitatea sa, consumul redus și rezultatele excepționale obținute.

Beneficii tehnice remarcabile
Asa cum sugerează și denumirea 

sa, STARLUX CP asigură o strălucire 
excepțională dar și o durabilitate în timp 
deosebită. Lacul STARLUX CP poate fi 
combinat în aplicații cu întreaga gamă 
de vopsele R‑M. Prin aplicarea sa asigu‑
ră o productivitate ridicată și un consum 
redus de material.

Aest lac este disponibil doar în 
ambalaje de 5 L.

STARLUx CP
Lacul „altfel“

STARLUx CP

Raport de amestecare
3 : 1 : 1 

cu întăritor H420 și 
diluant SC850.

Se folosește diluantul 
lung SC880 în cazul 
în care temperatura 
exterioară depășește 
25°C sau dacă sunt 
lăcuite piese mari.

Aplicare
se aplică un strat gaz și 
unul ud cu 2–3 minute 

timp intermediar de 
uscare în funcție de 

grosimea primului strat.

Uscare
60°C 30 min. cu SC850
20°C peliculă după 4 h; 

gata de asamblare 
după 6 h; uscat 
complet după 12 h

Lampă IR 8 min. (u. scurte)
40°C 20 min. cu 

SPEEDFLASH



DIAMONTOP CP este un produs premium de la R‑M fiind dez‑
voltat pe structura lacului DIAMONTOP, lac ce a fost și este în conti‑
nuare cel mai apreciat produs MS pe piețele unde legislația nu impune 
standardele COV 420. 

Pornind de la acest succes, R‑M a transformat DIAMONTOP prin 
creșterea conținutului de compuși solizi și înlocuirea întăritorului MS, 
rezultând astfel un lac HS foarte ușor de utilizat, economic, dar nu în 
ultimul rând, ecologic.

Aplicare ușoară și rapidă
Lansat pe piață în 2010, DIAMONTOP CP a fost rapid integrat în 

sistemul de lucru al atelierelor de vopsitorie, acesta fiind ideal pentru 
vopsirea pieselor individuale și reparațiilor punctuale dar se pretează 
și la vopsiri integrale.

Timpul de uscare este cel standard de 30 de minute la 60°C.
Iese în evidență prin calitățile sale de aplicare excelente și rezistență 

extraordinară. În plus, conținutul ridicat de substanță solidă, asigură 
lacului DIAMONTOP CP un grad excelent de luciu și un consum re‑
dus de material.

Protecția mediului dublată de eficiență
DIAMONTOP CP are un conținut de solvent mai mic de 420 g/l, 

ceea ce îl face pe deplin compatibil cu legislația europeană ce regle‑
mentează emisiile de solvent. Produsul contribuie la protejarea mediu‑
lui înconjurător și permite atelierelor să lucreze „ecologic“.

DIAMONTOP CP a fost creat pentru a a fi utilizat în combinație 
cu Onyx HD, vopseaua pe bază de apă de la R‑M, care respectă, la rân‑
dul ei, reglementările COV în vigoare.

În concluzie deși derivat dintr‑un lac MS, DIAMONTOP CP este 
un produs extrem de eficient, un produs ce respectă mediul înconjură‑
tor în același timp cu un raport calitate / preț inegalabil.

DIAMonToP CP

Raport de amestecare
4 : 1

cu întăritor H420.
Se poate dilua 5% cu 

diluant SC820; SC850; 
SC880 în cazul în care 
temperatura exterioară 
depășește 25°C sau dacă 
sunt lăcuite piese mari.

Aplicare
Se aplică numai pe suprafețe 
verticale sau piese demontate, 
un strat gaz și unul plin fără 
timpi intermediari de uscare. 

Pe suprafețe orizontale se 
recomandă două straturi cu 

timp intermediar de 5 minute.

Uscare
60°C 30 min.
20°C peliculă după 4 h 

gata de asamblare 
după 6 h, uscat 
complet după 12 h

Lampă IR 8 min. (u. scurte)
60°C 20 min. diluat 5% 

cu SPEEDFLASH

DIAMonToP CP
Lacul eficient



R‑M a fost printre primii producători ce au lansat pe piață un astfel de lac, acesta s‑a adresat în primul 
rând pieței de tunning din USA dar, după succesul său în USA a fost integrat în oferta globală R‑M, fiind 
astăzi disponibil oriunde în lume.

Dificultatea mare în vopsirea cu aspect mat constă în obtinerea unei suprafețe consistente, perfect uni‑
forme și fără umbre.

În cazul vopsirilor lucioase, aspectul suprafeței uniforme poate fi corectat prin polisharea ulterioară a 
pieselor vopsite. Această „facilitate“ nu există în cazul lacurilor mate.

O variantă de obținere a lacului cu aspect mat este adăugarea de pastă de mătuire într‑un lac standard, 
reducând astfel nivelul de luciu. Această operațiune este posibilă dar nivelul de luciu poate fi redus cu ma‑
xim 50%. Adăugată în cantitate prea mare, pasta de mătuire slăbește rezistența mecanică a lacului iar aces‑
ta se zgârie foarte ușor sau devine casant.

Deoarece varianta polisharii este exclusă în cazul lacului cu aspect mat, problema rezistenței mecanice 
a stat la baza dezvoltării de către R‑M a acestui lac de excepție. SILICATOP este un lac ușor de utilizat, se 
aplică în două straturi plin cu timp intermediar între acestea „până devine perfect mat“.

În cazul vopsirilor cu aspect mat trebuie avut grijă la pregătirea suprafeței înainte de vopsire, deoarece 
un lac mat nu acoperă eventualele mici imperfecțiuni ale substratului pregătit, ci le scoate în evidență.

După lansarea conceptului MAT, acesta a fost adoptat și de către producătorii de mașini. Astfel CI‑
TROËN a lansat „SO CHIC“, o ediție anivesară în serie limitată a modelului DS3, vopsit aspect mat de 
fabrică.

SILICAToP
Lacul destinat vopsirilor cu aspect mat



O variantă semi‑mată dar cu rezistență mecanică deosebită o re‑
prezintă lacul SATINTOP. Așa cum sugerează și denumirea, acesta 
este un lac cu un aspect final semi‑mat; satinat.

Este un lac des folosit de către producătorii de mașini pentru diver‑
se piese ornamentale exterioare dar și interioare. Aspectul satinat dă o 
anumită eleganță suprafeței vopsite dar și un aspect deosebit.

Acest lac se poate folosi la vopsirea exterioară a mașinii atunci 
când este aplicat peste culori deschise sau culori vii, acolo unde aspec‑
tul mat intens nu este potrivit, acesta fiind prea sobru.

Un astfel de concept exclusivist a adoptat Mercedes la noile mo‑
dele SLK, modele ce pot fi reparate doar folosind SATINTOP sau 
 SILICATOP în funcție de rețeta indicată de producător.

SATINTOP este lacul ce conferă vopselei metalizate efectul 
de „metal lichid“, efect promovat de către mai mulți producători de 
mașini pe modelele concept recent prezentate la saloanele auto din în‑
treaga lume.

Și în cazul acestui lac trebuie avut grijă la pregătirea suprafeței de‑
oarece defecțiunile sunt evidențiate în loc să fie ascunse.

SILICAToP/SATInToP 

Raport de amestecare
3 : 1 : 1

cu întăritor H420 și 
diluant SC820.

Se folosește diluantul 
mediu SC850 în cazul 
în care temperatura 
exterioară depășește 
25°C sau dacă sunt 
lăcuite piese mari.

Aplicare
se aplică două straturi 

plin, timp intermediar de 
uscare între straturi „până 

devine perfect mat“. Înainte 
de uscare trebuie așteptat 

„până devine perfect mat“.

Uscare
60°C 40 min.

20°C NU SE 
RECOMANDĂ

Lampă IR NU SE 
RECOMANDĂ

SATInToP
Lacul semi‑mat



Pentru mai multe informații nu ezitați să ne contactați!
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București 040062, Calea Văcărești nr. 276, Tel./Fax 021 330 7255
Arad 310206, Str. Petru Rareș nr. 38, Tel./Fax 0257 218 838 
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De vreme ce marii producători de automobile au început să ofe‑
re clienților săi opțiunea unui lac ultra rezistent la zgârieturi, R‑M a 
 creat SUPREMETOP CP, conform pe deplin legislației COV și care 
îndeplinește cele mai drastice cerințe de păstrare a luciului după testa‑
rea rezistenței la intemperii și la zgârieturi.

Dezvoltat ca răspuns la cererea producătorului de automobile 
Toyota, SUPREMETOP CP este rezultatul unui extraordinar proiect 
comun de dezvoltare realizat la scară internaţională de către angajaţii 
BASF în Japonia, Germania, Franţa și Statele Unite.

SUPREMETOP CP poate fi utilizat pentru vopsirea unor zone re‑
duse pe orice tip de piesă și aplicat cu succes peste vopselele Onyx HD 
de la R‑M. Se poate aplica oricând încă un strat sau se poate polisha, 
dacă este nevoie. Păstrarea luciului în cazul lacului SUPREMETOP 
CP după testarea rezistenței la intemperii și la zgârieturi îndeplinește 
și chiar depășește specificațiile producătorilor de automobile.

În ciuda provocării la care au fost supuși, rezultatul a meritat. Cu 
SUPREMETOP CP, R‑M poate oferi acum un lac ce îndeplinește în‑
tocmai specificaţiile Toyota: un luciu comparabil cu cel al unui vehicul 
nou, cu adevărat rezistent, pretabil pentru reparaţii minore și în con‑
formitate pe deplin cu legislaţia COV.

SUPREMETOP CP este atât de dur, încât în termeni familiari este 
cunoscut și sub numele de kriptonită în formă lichidă!

SUPREMEToP CP

Raport de amestecare
după greutate urmând 

raportul 100g : 40g : 20g 
cu întăritorul H802 și 

diluanții SC850, SC820 
sau SC880 în funcție de 
temperatura exterioară.

Aplicare
2 straturi cu 3–5 minute 

timp intermediar de uscare.

Uscare
60°C 40 min. cu SC850
20°C NU SE 

RECOMANDĂ

Lampă IR 10 min. (u. scurte)
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Lacul ultra rezistent la zgârieturi


