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Cromax alarga a sua oferta de Aditivos Coloridos para Verniz para ajudar os 

pintores a obterem a melhor reparação da Mazda Soul Red Crystal  

 

A Cromax®, uma das três marcas de repintura mundiais da Axalta Coating Systems, um 

dos principais fornecedores mundiais de tintas líquidas e em pó, apresentou o aditivo 

colorido para verniz AM951 Special Maroon. Esta nova base para verniz, que é 

adicionada à base para verniz, é a solução que os pintores precisam para reparar a 

Mazda 46V – Soul Red Crystal, uma cor difícil de combinar. Agora graças à AM951 

Special Maroon e às ferramentas digitais de cores da Cromax, os pintores têm tudo à 

sua disposição para obter a combinação perfeita e fazer os proprietários de veículos 

felizes.  

 

Ann De Clerck, Colour Service Manager da Axalta na Europa, Médio Oriente e África 

(EMEA), afirmou, “Uma vez que pode ser difícil combinar a Mazda 46V – Soul Red 

Crystal se não se tiver as bases corretas ou as ferramentas digitais de combinação de 

cores, este novo Aditivo Colorido é a solução que os nossos pintores precisam para 

reparar estes tipos de cores com efeitos altamente cromáticos para OEMs, 

independentemente de usarem a Base Bicamada Cromax Pro, a Base Bicamada ou a 

Base Bicamada Centari. E quando usada juntamente com as ferramentas digitais de 

cores da Cromax, é fácil encontrar a fórmula correta para uma combinação de cores 

exata.”  

 

As fórmulas da Base Bicamada Cromax, Base Bicamada Cromax Pro e Base Bicamada 

Centari para a Mazda 46V Soul Red Crystal estão disponíveis agora no ChromaWeb.  

 

Para mais informações sobre a marca Cromax, visite www.cromax.com/eu.  

http://www.cromax.com/eu
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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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