
 

AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

26 de outubro de 2017 

 

PercoTop torna-se parte da oferta Imron Fleet Line da Cromax 

 

A Cromax® está a integrar os produtos PercoTop® na oferta Imron® Fleet Line. Esses 

produtos serão incluídos no Imron Fleet Line Industry. A embalagem mudará mas os 

produtos dentro das latas continuarão a ter as mesmas fórmulas fiáveis, adaptáveis e 

convenientes que os utilizadores finais esperam desses produtos.  

 

“O Imron Fleet Line Industry continuará a ser uma extensão na oferta de serviços, útil 

para as oficinas. Contribui para proporcionar aos seus clientes a oportunidade de 

recorrer ao mesmo sistema para as suas necessidades de tintas industriais leves, assim 

como para as suas necessidades de pintura dos seus veículos”, afirmou Dries Van den 

Bergh, Brand Manager da Cromax na Europa, Médio Oriente e África (EMEA).  

 

O trabalho na indústria ligeira exige uma tinta, com uma seleção de níveis de brilho e 

efeitos de pintura e uma ampla variedade de elementos diferentes produzidos para uma 

gama diversificada de substratos. O Imron Fleet Line Industry proporciona aos pintores 

um sistema de tintas de qualidade excecional com base em tintas de alto desempenho 

que se adaptam a muitas aplicações industriais utilizando uma gama relativamente 

pequena de produtos de pintura.  

O Imron Fleet Line Industry pode ser usado em ferro, aço, ferro fundido, alumínio, metais 

não ferrosos, plástico, poliestireno, pintura antiga, madeira, MDF, painéis duros e 

substratos minerais, entre outros.  

Para garantir uma transição suave e simples para os pintores, a Cromax produziu uma 

série de cartazes e folhetos para oferecer orientação na seleção do produto adequado 
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para cada aplicação e método de aplicação, incluindo alimentação por gravidade, HVLP, 

pote sob pressão, air-mix e airless, eletroestática, assim como rolo e trincha. 

Koen Silverans, Training Leader da Cromax na Europa, Médio Oriente e África afirmou, 

“Uma vez que os pintores podem precisar de pintar qualquer coisa, desde veículos até 

escavadoras, é importante escolher os produtos adequados para o trabalho para 

assegurar uma boa aderência, proporcionar uma excelente proteção do substrato na sua 

área de utilização e, é claro, garantir que o produto acabado também tem uma boa 

aparência”.  

O Imron Fleet Line Industry oferece uma variedade de níveis de brilho, desde alto brilho 

até mate, assim como uma série de diferentes efeitos de pintura e acabamentos em 

superfícies texturadas nos seus sistemas de acabamento em poliuretano. Muitas cores 

estão imediatamente disponíveis, mas todas as cores lisas como RAL, NCS e British 

Standard, assim como as cores metálicas RAL 9006 e 9007 e as cores pérola RAL, 

podem ser reproduzidas utilizando fórmulas de mistura disponíveis no software de 

recuperação de cor ChromaWebTM  da Cromax. 

A conclusão da transição para o Imron Fleet Line Industry está prevista para o final do 

ano.  

Sobre a Cromax 

A Cromax é uma das marcas de repintura global da Axalta Coating Systems para as 

oficinas dedicadas à repintura automóvel. Proporcionamos o aumento da produtividade 

às oficinas desde a receção do veículo até à entrega do mesmo, através de sistemas de 

pintura desenvolvidos para uma aplicação simples, rápida e precisa, soluções 

empresariais e de apoio publicitário adaptadas, e inovações pragmáticas para simplificar 

e agilizar o processo de repintura. Através dos nossos produtos e do nosso apoio, 

ajudamos as oficinas a concentrarem-se na progressão dos seus negócios. 
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