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Três marcas globais de repintura premium da Axalta aprovadas pela 
Porsche AG  
 

A marca Cromax da Axalta foi adicionada à aprovação técnica global 
 

Basileia, Suíça – 13 de dezembro de 2018 – A Porsche AG adicionou a Cromax® à respetiva 

lista de marcas de reparação de pintura de carros aprovadas. Agora as três marcas globais de 

repintura premium da Axalta, Cromax, Spies Hecker e Standox, podem ser utilizadas pelas 

oficinas e concessionários Porsche AG em todo o mundo. A Axalta, um dos principais 

fornecedores mundiais de tintas líquidas e em pó, obteve a aprovação técnica da Porsche AG 

há mais de 20 anos com a Spies Hecker e a Standox.  

 

A aprovação contínua garante que os carros Porsche AG são reparados com os produtos da 

mais alta qualidade utilizando as tecnologias mais modernas. 

 

Jürgen Knorr, Director Key Accounts de Sistemas de Repintura da Axalta na Europa, Médio 

Oriente e África, afirmou, “Estamos muito felizes por continuar a nossa parceria de sucesso 

com a Porsche AG com a inclusão da Cromax no Manual de Pintura Porsche AG. Os sistemas 

de tintas de valor acrescentado e muito produtivos oferecidos pela Cromax são ideais para as 

oficinas e concessionários aprovados pela Porsche AG e permitem reparações que mantêm o 

valor dos veículos e garantem o cumprimento dos requisitos de garantia rígidos.”  

 

Para mais informações sobre a Axalta e as respetivas três marcas de repintura premium 

globais, visite www.axalta.com, www.cromax.com, www.spieshecker.com ou 

www.standox.com. 
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A Axalta é uma empresa líder global que se dedica exclusivamente a tintas líquidas e em pó e 

a proporcionar aos seus clientes soluções inovadoras e sustentáveis que proporcionam beleza 

e cor. Desde veículos ligeiros de OEMs, veículos comerciais e aplicações de repintura a 

motores elétricos, edifícios e condutas, as nossas tintas foram concebidas para evitar a 

corrosão, aumentar a produtividade e oferecer mais durabilidade aos materiais que pintamos. 

Com mais de 150 anos de experiência na indústria das tintas, os 14 000 colaboradores da 

Axalta continuam a desenvolver soluções para proporcionar, cada vez melhor e todos os dias, 

aos mais de 100 000 clientes que temos em 130 países, as melhores tintas, sistemas de 

aplicação e tecnologias. Para mais informações, visite axalta.pt e siga-nos em @Axalta no 

Twitter e LinkedIn. 
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