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Cromax introduceert Imron Fleet Line HS Sanding Surfacers P742 / P746 om 

oppervlakken van bedrijfsvoertuigen voor te bereiden voor hoogwaardig lakwerk 

 

Cromax®, één van de drie wereldwijde schadeherstelmerken van Axalta, een 

toonaangevende wereldwijde leverancier van vloeibare en poedercoatings, introduceert 

Imron® Fleet Line HS Sanding Surfacers P742 / P746 in haar portfolio. Deze 2K-

grondverf is speciaal samengesteld voor grote oppervlakken die moeten worden 

geschuurd en waarbij een hoogwaardige afwerking is vereist. Dankzij de goede opname 

van spuitnevel levert de grondverf een glad en duurzaam oppervlak die klaar is om over 

te spuiten. 

 

Koen Silverans, training -en technisch servicemanager bij Cromax voor Europa, het 

Midden-Oosten en Afrika (EMEA), legt uit, “Imron Fleet Line HS Sanding Surfacer P742 / 

P746 biedt de juiste onderlaag voor grote oppervlakken, zoals luxe touringcars en 

cabines voor bedrijfswagens. De grondverf kan worden gebruikt op de meeste 

voorbewerkte ondergronden, waaronder glasvezelversterkt polyester of zelfs oude of 

origineel gelakte ondergronden die goed zijn geschuurd en gereinigd.” 

Imron Fleet Line HS Sanding Surfacer P742 is gebroken wit en Imron Fleet Line HS 

Sanding Surfacer P746 is donkergrijs, waardoor ze een ideale grondlaag zijn voor Imron 

Fleet Line 2K aflakken eventueel gevolgd door elke blanke lak van Imron Fleet Line. De 

grondverf is ook geschikt voor het aankleuren met Imron Fleet Line PowerTints, tot een 

maximum van 10% op gewicht.  

 
Imron Fleet Line HS Sanding Surfacers P742 / P746 kan worden gemengd bij een breed 

scala aan omgevingstemperaturen en toepassingen en bieden goede vloei-
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eigenschappen en een superieure lakstand. Voor de beste resultaten moet de grondverf 

in twee of drie lagen worden aangebracht om een optimale dekking te krijgen met een 

tussenuitdamptijd van vijf tot tien minuten en een einduitdamptijd van 10 tot 15 minuten. 

Mengverhoudingen zijn beschikbaar in de productmix tabel op ChromaWebTM, de 

uitgebreide Cloud-software voor kleurformules en productbeheer van Cromax, en worden 

ook gedetailleerd beschreven in het technisch informatieblad (TDS).  

 
Imron Fleet Line HS Sanding Surfacers P742 / P746 is nu verkrijgbaar en wordt geleverd 

in verpakkingen van drie blikken van 3,5 liter.  

Voor meer informatie over het merk Cromax gaat u naar www.cromax.com/nl.   

 

Over Cromax: 

Cromax, één van de wereldwijde lakmerken van Axalta, is gericht op verhoging van de 

productiviteit – van de receptie tot en met de werkplaats – met laksystemen ontwikkeld 

voor een snelle en nauwkeurige applicatie. Op maat gemaakte bedrijfs- en 

marketingoplossingen, geavanceerde kleurmetingtechnologie en praktische innovaties 

vormen de basis voor een hoogproductief schadeherstelproces. Cromax helpt 

schadeherstellers bij de positieve ontwikkeling van hun bedrijf. 
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Voor meer persinformatie: 
 
 
Tanja Goossens 
DA Public Relations 
78 York Street 
London W1H 1DP  
Verenigd Koninkrijk 
Tel: +44 207 692 4964 
Email: tanja@dapr.com 

Voor meer informatie over Cromax®: 
 
 
Pieter P Noorlander 
Cromax Nederland 
Sir Rowland Hillstraat 8 
4004 JT Tiel  
Tel: 0344 67 37 21 
Email: pieter.p.noorlander@axaltacs.com  
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