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Cromax lança o novo wash-primer sem cromato de zinco WP208 Imron Fleet Line 

 

A Cromax®, uma das três marcas de repintura global da Axalta, um dos principais 

fornecedores mundiais de tintas líquidas e em pó, lançou o Primário de Lavagem WP208 

Imron® Fleet Line. Este novo primário sem cromato de zinco foi concebido para substituir 

o Wash-Primer Universal WP206 e cumpre o novo regulamento europeu relativo aos 

requisitos de Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos 

(REACH) que entrarão em vigor em 22 de janeiro de 2019. 

 

O Wash-Primer WP208 Imron Fleet Line é um primário de lavagem 2K sem cromato de 

zinco desenvolvido recentemente com base em resina de butiral de polivinilo 

(PVB). Foi concebido especificamente para ser utilizado em grandes superfícies, como 

veículos comerciais e autocarros. Graças à sua cor amarela, contribui para os pintores 

verem facilmente se toda a superfície foi coberta com o produto. Este novo primário 

oferece uma excelente proteção contra a corrosão e pode ser utilizado numa grande 

variedade de substratos. Devido ao seu efeito de passivação, o Wash-Primer WP208 é 

especialmente adequado para aplicação em alumínio e aço inoxidável.  

 

“O Wash-Primer WP208 Imron Fleet Line foi concebido para proporcionar uma excelente 

qualidade da demão, facilidade de aplicação e benefícios de produtividade aos quais os 

clientes Cromax estão habituados,” afirmou Koen Silverans, Training e Technical Service 

Leader na Cromax na Europa, Médio Oriente e África. “As nossas equipas de I&D 

trabalharam incansavelmente para desenvolver este novo produto para garantir que as 
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nossas oficinas obtêm os mesmos resultados de elevada qualidade que conhecem e 

que podem confiar, ao mesmo tempo que cumprem os rigorosos requisitos europeus.” 

 

O novo primário é fácil de aplicar e seca rapidamente, pelo que contribui para aumentar 

a produtividade das oficinas. Pode ser utilizado com dois ativadores específicos: 

Ativador Lento de Primário de Lavagem P208 Imron Fleet Line para superfícies 

extremamente grandes e Diluente Ativador de P207 Imron Fleet Line para superfícies 

grandes. A aplicação do Wash-Primer WP208 Imron Fleet Line deve ser seguida pela 

aplicação de uma tinta de acabamento. Além disso, pode ser aplicada uma segunda 

demão com qualquer camada de revestimento Imron Fleet Line.  

 

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

 

 

Sobre a Cromax® 

A Cromax® é uma das marcas de repintura global da Axalta 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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Marta Masqué Barri 
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