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Perfection made simplePerfectie met R-M’s 
watergedragen ONYX HD1/
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ONYX HD

1.  ONYX HD bestaat uit basislakkleuren die een zeer hoge 
concentratie pigmenten bevatten, waarbĳ  uitzonderlĳ ke 
stabiliteit wordt gegarandeerd gedurende vĳ f jaar. Het 
watergedragen additief wordt toegevoegd door de spuiter 
gedurende het kleurmengproces.

2.  ONYX HD kan eenvoudig aangepast worden voor gebruik 
in alle omstandigheden. De HYDROMIX, HYDROMIX SLOW, 
HB 002 en HB 004 additieven zorgen ervoor dat het 
product eenvoudig aan te brengen is en een uitstekend 
resultaat geeft, ongeacht de weersomstandigheden – 
zelfs als die extreem zĳ n. Met ONYX HD Interior kunt u op 
interieurdelen, zoals de motor- en kofferruimte, ONYX HD 
basislak aanbrengen als duurzame oplossing zonder dat u 
blanke lak hoeft te gebruiken.  

3.  ONYX HD verkort de droogtĳ den aanzienlĳ k. R-M ad-
viseert applicatie in een spuitcabine met een versneld 
luchtdrogingsysteem, zoals venturi droging. Een on-
geëvenaard eindresultaat wordt bereikt, ongeacht de 
gebruikte techniek: van het spuiten van een compleet 
deel tot spot repair.

Bĳ  R-M is onze belangrĳ kste prioriteit de lange termĳ n winstgevendheid van 
onze klanten en tegelĳ kertĳ d de bescherming van het milieu. Daarom ontwik-
kelt onze afdeling ‘Research & Development’ – die bekend staat om innovatie 
– continu producten die eenvoudig zĳ n in gebruik, de procestĳ den aanzienlĳ k 
verkorten en bovendien de beste resultaten geven.

Het watergedragen laksysteem ONYX HD is het resultaat van ruim 15 jaar 
technologische vooruitgang, waardoor het autoreparatielaksysteem uitzon-
derlĳ k goede prestaties biedt.

HET TEKEN VAN PERFECTIE IN 
SCHADEHERSTEL: ONYX HD

Het schadeherstelbedrĳ f zet een stap voorwaarts 
met een product met een lagere uitstoot van 
oplosmiddelen dat bĳ draagt aan een veiligere 
omgeving en een grotere winstgevendheid.

EEN REEKS BLANKE LAKKEN MET EEN BRILJANTE GLANS
De reeks blanke lakken die speciaal ontwikkeld zijn voor ONYX HD 

garanderen een ongeëvenaarde fi nish waarmee ONYX HD de benchmark 

in de schadeherstelbranche is geworden.

De Colormaster kleuroplossing en spectrofotometer Colortronic 2 werken 

perfect met ONYX HD.

ONYX HD is goedgekeurd door ’s 

werelds meest toonaangevende 

autofabrikanten.

ONYX HD,
ongekend briljant!

Een manager van een schadeherstelbedrĳ f 
dat werkt met ONYX HD vertelt: ‘’De spuiters 
in mĳ n schadeherstelbedrĳ f werken al meer 
dan 12 jaar met ONYX HD en we waarderen 
de prestaties van deze watergedragen lĳ n 
allemaal om verschillende redenen: de hoge 
productkwaliteit, de mogelĳ kheden om de 
lakvoorraad te beperken, de eenvoudigheid in 
gebruik en de verhoging van de productiviteit. 
Waarom zoeken naar een andere oplossing als 
je al de beste hebt?’’
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