
Alegeți 
tehnologia de vârf!

Scurt istoric R-M™

1919 Detroit, SUA. Herber Mason 
și Fred Rinshed pun bazele 
companiei, ce devenea în 
curând cel mai mare furnizor 
de vopsele auto în condițiile 
unei piețe în creștere.

1929 Prestigioasa fabrică 
producătoare de mașini 
Cadillac comandă primul lot 
de vopsea auto marca R‑M™.

1931 R‑M™ lansează prima 
vopsea metalizată 
pentru domeniul auto.

1948 R‑M™ revoluționează piața 
auto introducând primul 
sistem de amestecare al 
vopselelor pe stand.

1963 R‑M™ intră pe piața 
europeană, deschizând 
o fabrică și un centru de 
cercetare lângă Paris.

1970 R‑M™ produce prima 
vopsea pe bază de apă 
destinată retușurilor auto.

1981 R‑M™ lansează gama de 
vopsele Diamont, prima 
vopsea dublustrat.

1986 R‑M™ devine parte integrantă 
a grupului BASF.

1990 Se deschide Centrul 
de Instruire R‑M™ în 
Clermont, Franța.

1995 Este lansat Colormaster®, 
primul sistem cu 
cartele vopsite pentru 
identificarea culorilor.

1995 R‑M™ lansează două noi 
sisteme de vopsire: linia 
pe bază de apă Onyx HD 
și linia HS Uno HD.

1996 Se lansează „R‑M™ Net“ 
primul sistem online de baze 
de date cuprinzând rețete de 
vopsea actualizate zilnic.

2008 Se lansează sistemul de 
vopsire Carizzma, destinat 
pieței de tunning.

2009 Este lansat Colortronic 2, 
aparat conceput pentru 

„citirea“ și identificarea 
culorii cu rapiditate.

Sisteme de vopsele auto R-M™
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De aproape 100 de ani, gama de produse R‑M™ s‑a adresat 
unei nișe importante din domeniul reparațiilor auto, creând 
un echilibru ideal între calitatea și eficiența costurilor.

De‑a lungul deceniilor, vopselele R‑M™ au rămas în topul 
preferințelor atelierelor ce și‑au dorit să obțină un aspect 
final deosebit și o calitate de excepție.

În prezent, când cerințele de mediu atrag 
atenția cu privire la reducerea compușilor 
volatili organici, există posibilitatea de a be‑
neficia de o nouă tehnologie ce va permite 
menținerea productivității fără urmări asu‑
pra mediului înconjurător.



Onyx HD
Rezultate care se văd

Vopseaua pe bază de apă Onyx HD de la R‑M™ reprezintă un sis‑
tem ce combină ușurința în utilizare și durabilitatea cu identificarea 
perfectă a culorilor. Toate acestea sunt posibile fără a încălca prevede‑
rile stricte COV din prezent, de la nivel național și internațional.

Cu ajutorul sistemului Onyx HD trecerea la vopseaua pe bază de 
apă este facilă și vă oferă posibilitatea de a lucra cu produse de ultimă 
generație pentru a obține un aspect final deosebit, însoțit de avantajele 
ce decurg din tehnologia utilizată.

Performanța este prioritatea nr. 1
Dezvoltată cu ajutorul tehnologiei avansate care a făcut din BASF un 
lider la nivel mondial, Onyx HD utilizează un sistem pe bază de apă ce 
oferă genul de calitate așteptat de clienții Dvs.

Aproximativ 70% dintre producătorii de vehicule din prezent utili‑
zează vopsea pe bază de apă pe linia de producție. Și când producăto‑
rii de autovehicule se bazează pe o tehnologie nouă, aceasta trebuie 
pusă și la dispoziția pieței de reparații auto pentru ca aceasta să poată 
avea acces la același nivel de performanță.

Eficacitatea vopselei
Liderul mondial în industrie BASF, prin interme‑
diul vopselei Onyx HD de la R‑M™, asigură un 
finisaj de înaltă calitate.

Eficacitatea sistemului
Sistemul de vopsire Onyx HD este formulat în 
așa fel încât se adaptează fără probleme la echi‑
pamentele existente utilizate în domeniu.

Eficacitatea protejării mediului
Utilizarea vopselei Onyx HD respectă integral 
cerințele de mediu cu privire la compușii orga‑
nici volatili fără a afecta competitivitatea.

Dezvoltată și formulată în cadrul labora‑
toarelor de vârf ale BASF, vopseaua Onyx HD 
îndeplinește sau depășește standardele întâlni‑
te pe linia de producție.

Sistemul Onyx HD este pe deplin aliniat 
cu instrumentul de culoare Colormaster®, 
reparația putând fi făcută indiferent de natura 
vopselei originale, fie că este pe bază de solvent 
sau apă. Aspectul final este deosebit și în cazul 
reproducerii pigmentului de aluminiu, astfel în‑
cât se poate lucra cu încredere indiferent de cu‑
loarea aleasă, de la Blue Velvet la Midas Gold.

Crystalbase™ de la R-M™

Pigmenții cu efecte speciale adaugă o altă di‑
mensiune sistemului de vopsele R‑M™. Ei pun la 
dispoziția utilizatorului o modalitate eficace și 
eficientă de a reproduce o gamă extinsă de cu‑
lori, fără a supraîncărca mașina de amestecare.

Fiecare Crystalbase este un pigment 
cu efect special dispersat într‑o rășină unică, 
perfect compatibil cu toate sistemele de vop‑
sire moderne de la R‑M™. Pigmenții nu trebuie 
așezați pe mașina de amestecare rămânând sta‑
bili și fără a fi mixați.

Se agită înainte de dozare. Se pot utiliza îm‑
preună cu vopseaua Onyx HD sau Diamont.
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OOnyx HD ÎN CIFRE

Timpi de lucru:

•	 Timp de aplicare  3,2 minute Timpul total/ procedură al produselor 
concurente este mai lung cu 11 până la 
65% decât cel al vopselei Onyx HD.

•	 Timp de aerare  8,4 minute 

•	 Timp total procedură 11,6 minute

Detalii utilizare produs:

•	 Termen de valabilitate

HB002 – 12 luni
HB004 (Lent) – 12 luni
Hydromix – 12 luni
Hydromix Slow – 12 luni
HB100 – 12 luni
Pigmenți – 5 ani

•	 Raport de amestecare  100% Onyx HD vopsea preparată,
 60÷80% Hydromix

•	 Vâscozitate de aplicare la 20º C Aprox. 21 – 26 s standard ISO 4

•	 Număr de straturi 1 – 2+

•	 Grosimea stratului final de vopsea Uscat 12 – 25 µm

Informații specifice:

•	 Pigmenți

Grupa 1:
0,5 L – HB100; HB203; HB259; HB999.
1 L – HB250; HB990;  DB403.

Grupa 2:

0,5 L – HB090; HB110; HB120; HB135; HB150; HB170; HB175; 
HB185; HB200; HB300; HB409; HB444; HB460; HB464; 
HB471; HB540; HB560; HB600; HB610; HB615; HB617; 
HB619; HB650; HB670; HB730; HB740; HB770; HB779; 
HB780; HB821; HB855; HB861; HB870; HB880; HB961.

1 L – HB130; HB140; HB400; HB680; HB840; HB860.

Grupa 3:
0,5 L – HB260; HB46K; HB46L; HB64L; HB88L; 

HB88M; HB88N; HB99K; HB99L; HB99M.

Crystalbase

125 ml HB10S; CB10K; CB11K; CB34M; CB45L; 
CB47M; CB54L; CB56L; CB58L; CB63L; 
CB66V; CB71V; CB74L; CB85L; CB87L.

500 ml CB76O; CB83R; CB86R.

•	 Liant HB002; HB004 (lent); Onyx Interior (aspect final mat)

•	 Hidrosolvent Hydromix; Hydromix Slow(lent)

•	 Aditiv blend‑in Onyx Blender Pro

•	 Întăritor vopsea multistrat Onyx Activator

•	 Lac mixare multistrat perlat HB100

•	 Agent coagulare – tratare apă Hydropure
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Culori Carizzma
Vopsele pe bază de apă personalizate 

Opțiunea unei vopsele personalizate este obligatorie pentru orice pasi-
onat de mașini. Fie că ești profesionist sau amator, mașina tunată nu va 
întoarce capetele dacă nu are și un finisaj de excepție.

 
Furnizarea de vopsele în culori personalizate auto este o nouă oportunitate pentru vop-
sitoriile auto de a-și extinde activitatea și de a lărgi sfera de activitate.
 

Cu sprijinul unui brand important deja cunoscut, care poate asigura rezultate excepționale, 
 Carizzma de la R-M™ oferă un sistem de culori personalizate care îndeplinește chiar și cele mai exi-
gente cerințe: ușurința în aplicare, aspect final superb și respect pentru mediul înconjurător.

Toate CulOrile Carizzma
cu număr redus de produse

Nimic nu e mai simplu decât să pornești de la un produs 
cunoscut ale cărui beneficii sunt deja testate.
 
Astfel, întreg sistemul Carizzma are la bază vopseaua pe bază de apă Onyx HD de la R-M™ și permite 
accesul la o întreagă gamă de culori auto personalizate, cu doar patru pulberi și șapte cerneluri.
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Cerneluri Carizzma
Deoarece Carizzma este parte integrantă a brand-ului 
R-M™, cernelurile cu efecte speciale se aplică cu rapidi-
tatea unei vopsele. După aplicarea unui strat inițial de 
Onyx HD, pur și simplu se pulverizează cerneala aleasă 
sau în combinație pentru posibilități infinite de culori.
 
Se aplică stratul de lac de la R-M™ pentru un aspect final de 
lungă durată – toate acestea economisind timp și bani. Câțiva 
pigmenți Crystalbase și Onyx HD reproduc un efect unic, care, 
deși prezent în doze mici, strălucește cu putere. În Carizzma 
Crystals sunt incorporați acești pigmenți pentru a crea o paletă 
de culori uimitoare care arată cel mai bine în lumina directă a 
soarelui, dar atrage privirile indiferent de sursa de lumină.
 
Întreg sistemul Carizzma este disponibil prin intermediul unicului importator 
R-M™ în România, Romservice, pre-amestecate la distribuitorul dumneavoastră.

Imaginați‑vă Carizzma
ca o vopsea cu mușchi!

Privirile sunt atrase de
Carizzma Crystals

Carizzma este mai durabilă decât majoritatea altor pudre multi-efect și în 
plus are o doză mare de îndrăzneală. Culorile pure și intense vor da viață 
nouă ideilor tale de design. Un număr mare de vopsitori specializați per-
sonalizează mașini, camioane, ambarcațiuni și motociclete imprimându-le 
un aspect final dinamic ce creează un impact ce nu rămâne neobservat.
 

Culorile Carizzma personalizate pot fi aplicate cu ajutorul unui pistol de vopsire standard 
sau cu aerograful. Straturile se usucă rapid pentru a scurta timpii de lucru. Carizzma nu 
este doar ușor de aplicat, este și economică.
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unO HD (COV 420)
Sistem de vopsele monostrat
Uno HD, vopseaua acrilică monostrat de la R‑M™, reprezintă un 

sistem de vopsire ce îmbunătățește productivitatea și reduce costurile, 
crescând în același timp profitabilitatea și garantând succesul pe ter‑
men lung. Sistemul Uno HD vine în completarea sistemelor Diamont și 
Onyx HD, cu o gamă de vopsele uni. 

Rezultate deosebite și respectarea 
facilă a normelor COV 

Sistemul Uno HD monostrat de înaltă densitate este combinația 
perfectă între puterea mare de acoperire și conformarea la cerințele 
COV. Uno HD permite executarea lucrărilor monostrat cu rapiditate și 
usurință. Rezultatul este aspectul desăvârșit al culorii și luciului care 
satisface cerințele oricărui client. R‑M™ vă oferă, prin intermediul sis‑
temului Uno HD, soluții atât pentru azi cât și pentru viitor.

100% putere de acoperire 
cu număr redus de straturi 
și material mai puțin
Datorită densității ridicate a pigmentului, Uno 
HD are o putere de acoperire mai bună și mai 
rapidă decât a altor vopsele monostrat existen‑
te pe piață. Cele mai multe culori necesită doar 
1½ straturi (unul gazat și unul plin). Doar câte‑
va nuanțe de portocaliu, galben și roșu (prin 
definiție, cu o putere mai mică de acoperire) 
necesită un strat suplimentar. Alte sisteme nece‑
sită adesea patru sau mai multe straturi în cazul 
culorilor mai dificile.

Puterea de acoperire sporită 
înseamnă o cantitate mai mică 
de vopsea unO HD utilizată
Mai puțin material utilizat rezultă într‑un cost 
mai mic per total. Mai puține straturi aplicate 
înseamnă economie de timp și costuri reduse în 
ceea ce privește forța de muncă.

Puterea de acoperire sporită 
a vopselei unO HD vă oferă 
o serie de beneficii:

 X Costuri reduse ale materialelor 
(mai puțin material necesar);

 X Timp redus de muncă pentru vopsitor 
(timpul necesar vopsirii se diminuează);

 X Timp de lucru redus (număr crescut 
de lucrări ce pot fi finalizate într‑o zi).

 X Integrare cu instrumentul de culoare 
Colormaster®, care scurtează 
timpul alocat selectării culorii.

Este evident că toate aceste beneficii se adau‑
gă avantajului rentabilității pe care îl oferă vop‑
seaua Uno HD de la R‑M™.
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UUnO HD ÎN CIFRE

Timpi de lucru:

•	 Timp de aplicare 3,2 minute

•	 Timp de aerare 3,0 minute 

•	 Timp total procedură 6,2 minute

Detalii utilizare produs:

•	 Termen de valabilitate Pigmenți 36 luni

•	 Raport de amestecare
 100% Uno HD
 25% Întăritor H420
 25% Diluant SC 820/ 850/880

•	 Vâscozitate de aplicare la 20º C Aproximativ 37 – 52 s standard ISO 4

•	 Număr de straturi 1 strat gazat + 1 strat plin

•	 Grosimea stratului final de vopsea Uscat 50 – 60 µm

Informații specifice:

•	 Pigmenți

Grupa 1:
1 L – SC07; SC20; SC29; SC30; SC44; SC46; SC49; SC54; 

SC56; SC59; SC67; SC69; SC79; SC804; SC99.
4 L – SC17; SC25; SC90.

Grupa 2: 1 L – SC203; SC40; SC62; SC77; SC88. 

Grupa 3: 1 L – SC61; SC66; SC74; SC82; SC85; SC86.

•	 Agent mătuire SM 09 1L

•	 Agent mătuire texturat MT900 1L

•	 Aditiv blend‑in Blending Flash

•	 Aditiv antisiliconic Stopsilicon

•	 Aditiv elasticizant R‑M™ Flex 1 L

•	 Accelerator uscare Jet 5
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DiamOnt
Sistemul de vopsele metalizate 

și perlate pentru industrie
Tehnologia Diamont de la R‑M™ a fost dezvoltată și formulată în 

laboratoarele de vârf ale companiei BASF. Această tehnologie a înre‑
gistrat un succes de lungă durată în întreaga lume. Deoarece BASF 
este furnizor de vopsea premium la nivel mondial pe linia de producție, 
Diamont de la R‑M™ îndeplinește sau chiar depășește standardele im‑
puse de producători.

Diamont este un sistem complet de vopsire, alcătuit dintr‑o serie 
de produse ce se îmbină perfect, începând de la grunduri la vopsea 
și până la stratul final de lac. Este o vopsea căutată datorită aspectu‑
lui său superior, ușurinței în utilizare, durabilității, potrivirii culorilor, 
productivității și profitabilității oferite utilizatorului.

Vopsele versatile
Diamont oferă vopsitorilor auto cea mai bună 
putere de acoperire comparativ cu orice alt sis‑
tem de vopsele de pe piață. Mașina de ameste‑
care Diamont este compactă și oferă posibili‑
tatea preparării oricărei culori create vreodată 
pentru piața auto.

Sistemul de vopsele Diamont și‑a câștigat 
reputația datorită numeroaselor beneficii pe 
care le oferă utilizatorului.

Beneficii:
 X Uscare rapidă;

 X Putere de acoperire totală;

 X Profunzime;

 X Ușurință în aplicare;

 X Potrivire exactă a culorii;

 X Reproducere remarcabilă a pigmentului 
de aluminiu;

 X „Diluanți universali“ – sunt utilizați 
aceiași diluanți pentru întreg sistemul;

 X Integrare cu instrumentul de culoare 
Colormaster®, care scurtează timpul 
alocat selectării culorii.

Crystalbase™ de la R-M™

Pigmenții cu efecte speciale Crystalbase 
folosiți în linia Onyx HD sunt perfect compati‑
bili și cu linia Diamont, reproducând aceeași 
paletă de culori, aceștia fiind solubili atât în 
apă cât și în solvent. Și în cazul liniei Diamont 
acești pigmenți nu trebuie așezați pe mașina de 
amestecare, rămânând stabili și fără a fi mixați. 
Trebuie doar agitat flaconul înainte de dozare.

Singurii pigmenți din gama Crystalbase 
ce nu sunt compatibili cu linia Diamont sunt 
CB760; CB83R: CB86R și HB10S. Echivalentul 
lui HB10S este pigmentul D121.
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DDiamOnt ÎN CIFRE

Timpi de lucru:

•	 Timp de aplicare 3,2 minute

•	 Timp de aerare 4,0 minute 

•	 Timp total procedură 7,2 minute

Detalii utilizare produs:

•	 Termen de valabilitate Pigmenți 36 luni

•	 Raport de amestecare  100% vopsea prep. Diamont
 60÷80% BC020 / BC030

•	 Vâscozitate de aplicare la 20º C Aprox. 22 – 25 s standard ISO 4

•	 Număr de straturi 1 – 2+

•	 Grosimea stratului final de vopsea Uscat 15 – 20 µm

Informații specifice:

•	 Pigmenți

Grupa 1:

0,5 L – BC120; BC209.
1 L – BC101; BC105; BC180; BC190; BC300; 

D403; BC404; BC605; BC805.
4 L – BC100; BC140; BC170; BC171; BC201; BC250.

Grupa 2:

0,5 L – BC185; BC419; BC609; BC610; 
BC615; BC617; BC740; BC809.

1 L – BC161; BC175; BC410; BC470; BC500; BC510; 
BC600; BC800; BC820; BC840; BC881.

Grupa 3: 0,5 L – BC195; BC260; BC621; BC640; BC810.
1 L – BC115; BC406; BC816; BC832; BC1182; BC1265.

Grupa 4: 0,5 L – BC1190; BC1815; BC825.
1 L – BC109; BC111; BC118; BC1245.

Crystalbase

125 ml CB10K; CB11K; CB34M; CB45L; CB47M; 
CB54L; CB56L; CB58L; CB63L; CB66V; 
CB71V; CB74L; CB85L; CB87L.

500 ml D121.

•	 Solvent BC020 / BC030 lent

•	 Aditiv blend‑in Diamont Blender

•	 Lac mixare multistrat perlat BC100

DiamOnt
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Graphite HD (COV 420)
Gama de vopsele pentru vehicule cargo 

și lucrări industriale de la R-M™!
Ca răspuns la necesitățile existente în domeniul industrial, în ca‑

drul căruia productivitatea și costurile materialelor reprezintă factori 
economici de maximă importanță, R‑M™ a dezvoltat o gamă completă 
de produse destinată revopsirii tuturor tipurilor de vehicule comerciale.

25% economie de materiale + 25% economie de timp!
Graphite HD poate contribui în mod semnificativ la creșterea 

productivității în vopsitorie, oferindu‑vă o serie de beneficii:
 X Timp de aplicare mai rapid.
 X Un produs foarte concentrat, rezultat al progreselor recente fă‑

cute în dezvoltarea pigmenților (sunt necesare doar 1½ straturi).
 X Putere de acoperire și încărcare superioare.
 X O economie de 25% în comparație cu timpul de uscare a produ‑

selor convenționale.
 X Fără timpi intermediari.

Produsele de înaltă calitate Graphite HD 
asigură o aplicare rapidă și ușoară, iar gama 
completă de produse se adresează chiar și ce‑
lor mai stricte cerințe.

Graphite HD nu este doar o gamă 
de vopsele, ci un sistem complet:

 X Paleta de grunduri (epoxidice, poliure‑
tanice etc.) oferă soluția perfectă pentru 
toate genurile de lucrări. 

 X Vopselele pentru șasiu (în culoarea soli‑
citată) – pot fi aplicate direct  pe metal, 
fără grunduire în prealabil.

 X Gama de vopsele include un produs ino‑
vator: aditivul Graphite HD Deco care 
permite aplicarea de elemente decora‑
tive (dungi, inscripționări etc.) în timp 
record.

 X Instrumentul de culoare Graphite HD 
Colorbox asigură identificarea nuanței 
dorite cu rapiditate!

Emisia de solvenți redusă cu 40%... 
pentru a vă sprijini în respectarea 
reglementările de mediu actuale:

Sistemul Graphite HD de la R‑M™ repre‑
zintă combinația perfectă dintre calitate și 
performanță maximă, fără a încălca reglemen‑
tările privind emisiile de solvenți.

Emisiile de compuși organici volatili sunt 
reduse cu 40% în comparație cu alte game de 
vopsele prezente pe piață.

Graphite HD – sistemul complet 
pentru o productivitate maximă!

Câștigătorul raliului Dakar 2012
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Timpi de lucru:

•	 Timp de aplicare 3,2 minute

•	 Timp de aerare 0,0 minute 

•	 Timp total procedură 3,2 minute

Detalii utilizare produs:

•	 Termen de valabilitate Pigmenți 36 luni

•	 Raport de amestecare
 100% Vopsea preparată Graphite
 25% Intăritor H350
 25% Diluant GV200/300/500 

•	 Vâscozitate de aplicare la 20º C Aprox. 18 – 22 s standard ISO 4

•	 Număr de straturi 1 strat gazat + 1 strat plin, fără timp de aerare

•	 Grosimea stratului final de vopsea Uscat 40 – 60 µm

Informații specifice:

•	 Pigmenți

Grupa 1: 3,5 L – CV20; CV25; CV26; CV90.

Grupa 2: 3,5 L – CV40; CV44; CV46; CV54; CV66; CV67.

Grupa 3:
3,5 L – CV12; CV30; CV61; CV62; CV74; CV77; 

CV82; CV85; CV86; CV88.

•	 Liant CV35M cutie 5 L

•	 Agent de mătuire Matting Paste

•	 Aditiv deco Deco A

GGraphite hD ÎN CIFRE

Graphite hD
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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

București 040062, Calea Văcărești nr. 276, Tel./Fax 021 330 7255

Arad 310206, Str. Petru Rareș nr. 38, Tel./Fax 0257 218 838 

Sibiu 550081, Str. Râului nr. 22A, Tel./Fax 0269 225 100

Constanța 900205, Str. Poporului nr. 90, Tel./Fax 0241 512 555
facebook.com/romservice.ro

COlOrmaster®

Instrumentul de 
culoare de la R-M™

În urmă cu mai bine de zece ani, R‑M™ a pus bazele 
celui mai performant sistem de căutare a culorii din lume. 
Astăzi,  Colormaster® reprezintă încă, una dintre cele 
mai profitabile investiții pe care o poate face o vopsitorie 
în gestionarea culorilor. Simplu, eficient și extrem de fiabil, 
Colormaster® economisește timp prețios destinat căută‑
rii culorii, reducând, de asemenea, semnificativ și consu‑
mul de materiale.

O etapă critică: căutarea culorii
Clienții dvs. doresc rezultate perfecte, ceea ce face din 

găsirea culorii potrivite una dintre procedurile vitale din 
vopsitorie. Identificarea nuanței exacte poate să dureze 
foarte mult: trebuie găsită culoarea potrivită alegând din‑
tr‑un număr generos de variante care pot exista, în timp ce 
culorile cu efecte speciale, nuanțele mai sensibile, sau cu‑
lorile provenite de pe linii de producție diferite, efectul de 
îmbătrânire și intemperiile sunt toți factorii ce trebuie luați 
în calcul.

Avantajul instrumentului de culoare
Instrumentul de culoare Colormaster® permite identi‑

ficarea precisă a fiecărei nuanțe de bază cât și a tuturor vari‑
antelor cunoscute, în funcție de producător.  Colormaster® 
este rapid și eficient pentru ca identifică nuanța dorită fără 
a mai necesita suflarea unei cartele de control.

COlOrmaster® S conține toate culorile uni, în timp ce 
COlOrmaster® M include toate culorile metalizate și perlate. 
Pentru a menține gradul înalt de eficiența,  Colormaster® 
este actualizat de trei ori pe an.

Ușurința în utilizare
Colormaster® este un instrument de culoare rapid și 

precis conceput pentru a fi folosit în trei etape simple:
 X Selectați din Colormaster® cartelele 

aferente codului de culoare a mașinii.
 X Alegeți cartela care se potrivește 

exact culorii mașinii.
 X Preparați vopseaua R‑M™ utilizând 

rețeta indicată de cartelă.
Urmând cu exactitate informațiile din fișa tehnică cu 

privire la raportul corect de amestecare și tehnica de apli‑
care, culoarea rezultată va fi aceeași cu cea a cartelei și 
a mașinii. Colormaster® asigură găsirea nuanței potrivite 
de fiecare dată.

Economie reală de timp și materiale
Comparativ cu metodele de lucru convenționale, 

 Colormaster® asigură o economie de timp de până la 32 
de minute pentru culori metalizate și de 17 minute pentru 
culori uni (conform Studiului Dekra). Deoarece acuratețea 
potrivirii nuanței este una dintre preocupările noastre prin‑
cipale, am cerut testarea instrumentului Colormaster® 
de către trei organisme independente: Dekra, în Germania, 
Thatcham în Marea Britanie și CESVIMAP în Spania. Toa‑
te cele trei au oferit în urma măsurătorilor efectuate, certifi‑
cate de performanță pentru Colormaster®.

Indispensabil pentru obținerea unui aspect final de 
înaltă calitate, Colormaster® sprijină construirea unei 
imagini de performanță profesiona‑
lă, îmbunătățește competitivitatea și 
asigură de fiecare dată satisfacerea 
clienților.

COlOrmaster®… 
Un AS în fața concurenței!


