
Rätt ljusförhållanden i verkstaden är
nödvändigt för alla steg i lackreparationen.
På Cromax hjälper vi dig i hela verksamheten
– inte bara med själva lackburken – därför
har vi tagit fram ChromaLamp. Det är en
handhållen LED-ljuskälla som är precis vad
en verkstad behöver för att få bästa möjliga
resultat.

ChromaLamp har utformats för att användas
under hela processen, allt från identifiering
av defekter som fanns innan lackeringen,
som minimala hål och repor, till jämförelse av
kulörprover, kulörmatchningskontroller och
identifiering av grovleken på flingor. Den kan
också hjälpa dig att hitta problem efter
lackeringen, t.ex. virvelmärken.

Tack vare ett smart arrangemang av LED-
lampor kan ChromaLamp efterlikna olika
ljusförhållanden med två inställningar: en
simulerar middagssol, och en
solnedgångsljus. Detta är viktigt när man
kontrollerar att kulören är korrekt, speciellt
när det gäller metameri. Tre inställningar för
ljusintensitet gör att du kan använda den för
att kontrollera även de ljusaste
silvernyanserna, som kan bli för starkt
belysta med vanliga dagsljuslampor. Den har
också mycket längre batterilivslängd än
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CHROMALAMP LYSER UPPHej alla!

Vi närmar oss
slutet av 2015
och vilket år det
har varit! Vi har
lanserat vår nya
programvara för
kulörsökning -
ChromaWeb.
Men det
viktigaste av allt,

vi fortsätter att ge dig produkter och service
genom hela reparationsprocessen. Vi hjälper
dig att dra affärsmässig nytta av våra
produktiva produkter när det kommer till
slutresultatet, genom att du sparar tid,
energi och material.

Vi vill också passa på att berätta att vi
kommer att vara med på Autogloben i
Stockholm 3-4 februari i monter A40
tillsammans med Pivab. Hoppas vi träffas
där!

God Jul & Gott Nytt År!

Sofia Sjöholm
Sales Manager
Cromax, Sverige

AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND

NEWSROUND

andra dagsljuslampor – en stor bonus för
upptagna verkstäder. Och eftersom den är
sladdlös är den lätt att hantera, säkrare att
använda och behändig för praktiskt taget alla
arbetsplatser. Den väger under 500 g med
batteri, så den är också väldigt lätt.

Kontakta din lokala Cromax-representant om
du vill veta mer eller beställa en
ChromaLamp.
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Varje år skapar OEM-leverantörer nya
kulörer och effekter för de senaste
modellerna. Vilka kulörer som är populära,
och deras nyanser och varianter, är olika från
år till år, och tillverkarna börjar använda
ovanliga effekter – t.ex. pigment med
glasflingor –för att skapa en djup, mättad
och otroligt glittrande finish. Dessa två
faktorer – kulör och effekt – är utmaningar
som våra kulörlaboratorier älskar att ta sig
an!

På Cromax är vi beredda på de nya trender
som rullar ut från produktionsbanden. Det
betyder att vi håller oss informerade om nya
trender, kulörer och varianter, och att vi
snabbt kommer med korrekta kulörrecept till
våra verkstäder.

Trender
Elke Dirks, OEM Colour Designer EMEA på
Axalta, arbetar med OEM-leverantörerna för
att utveckla kulörer som kommer att finnas
på nya bilmodeller. Hon säger: ”Vi kommer
att få se mer intensiva bilkulörer i framtiden,
men det tar några år för trenderna att nå
marknaden.” Och så här säger Dirks om den
ständigt populära kulören vitt: ”De komplexa
och ofta svårreparerande vita
pärlemorskimrande effektfärgerna i flera
lager har fått konkurrens av nya vita nyanser
med keramiskt utseende som ger en modern
image”

Länken till Cromax
Men vad betyder det här för Cromax? För att
hantera alla OEM-trender skapar vi ungefär
25 000 nya kulörrecept om året i våra
färglaboratorier runtom i världen.

Ann de Clerck, som är Colour Service
Manager på Axalta i EMEA-regionen och
arbetar på kulörlaboratoriet i Mechelen i
Belgien, säger: ”Vi samlar in OEM-
kulörstandarder för nya kulörer. Dessutom
tittar vi på kulörer som appliceras på
tillverkarnas olika produktionsanläggningar,
som kan skilja sig från den officiella
kulörstandarden. Sedan tittar vi på fordon
som varit ute på vägarna i flera år, och vi
samlar även in delar från skrotade fordon, så
att vi får en heltäckande bild av
kulörvariationen.”

Utifrån detta beräknar och framställer vår
speciella, egenutvecklade programvara ett
första kulörrecept. Sedan mixas lacken och
sprutas. ”Vi måste oftast göra flera ändringar
med hjälp av programvaran, och
kulörreceptet revideras genom att vi ändrar
pigment och volymer. Eftersom ljus kan ha
stor påverkan på kulören kontrollerar vi den
sedan under olika ljusförhållanden. När den
fått helt godkänt i laboratoriet slutför vi
kulörreceptet”, säger de Clerck.

Från labbet till verkstaden
När kulörreceptet väl har utvecklas är nästa
utmaning att se till att det går snabbt att
komma åt den. Tack vare vår senaste
innovation – ChromaWeb – är de nyaste
recepten bara ett musklick bort.

ChromaWeb är ett helt nytt och heltäckande
molnbaserat kulörhanteringssystem som har
utvecklats för att optimera verkstädernas
produktivitet.

Gunnar Nopens, Colour Automation
Specialist på Axalta i EMEA Colour
Marketing, förklarar: ”Det nya
lösenordsskyddade systemet har ett
användarvänligt gränssnitt. Men det som gör
ChromaWeb till ett riktigt kraftfullt verktyg är
att du kan komma åt det från nästan vilken
enhet som helst som har Internet – du
kommer åt uppdateringarna så fort du är
online och uppkopplad. Tack vare den
molnbaserade anslutningen kan stora
verkstäder och verkstadsnätverk utnyttja
datadelningsmöjligheterna i ChromaWeb, var
de än finns.”
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KULÖRER - TRENDER OCH HUR VI HÅLLER OSS
UPPDATERADE
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Cromax passar väl ihop
med grundsynen hos Honda Racing
team Sweden och naturligtvis med
WTCC:s globala karaktär. Och trots den
stenhårda tävlingskalendern vet vi att
teamet kommer att ge allt, både på och
utanför banan.” Honda Racing team
Sweden är Sveriges enda racingteam
på VM-nivå. Teamet lanserades 2014,
och kom till stånd tack vare
ansträngningar från Honda Sverige och
motorsportsgruppen NIKA Racing, som
tävlade i WTCC under 2013. Mer
information finns på
www.hondaracingteamsweden.se

Cromax lanserar en ny, sammanfattande
produktgrupp specifikt för mixfärger för
specialeffekter: ChromaHybrid.

CROMAX LANSERAR CHROMAHYBRID MIXFÄRGER
FÖR SPECIALEFFEKTER

Mixfärgerna med denna etikett kan användas
med Cromax Basecoat och med Cromax
Pro Basecoat.

ChromaHybrid WH1795 Shining Silver EFG
är den första mixfärgen som lanseras. Det är
en färglös mixfärg med glasflingor som har
utvecklats för att passa en speciell och allt
mer populär OEM-trend, för ovanliga färger
med effektflingor. Dessa inkluderar bland
andra Jaguar Farallon Black, Audi Ara Blue
och Mercedes Onyx Black.

ChromaHybrid WH1795 Shining Silver EFG
kommer att hjälpa våra lackerare att
kulörmatcha dessa OEM-kulörer. När den
blandas in i kulörrecept ger ChromaHybrid
WH1795 Shining Silver EFG en fantastiskt
komplex gnistrande effekt – ett glitter som
bara går att åstadkomma med glasflingor.
Och eftersom den är färglös påverkar den
inte själva nyansen.

De nya kulörrecept som innehåller
ChromaHybrid WH1795 Shining Silver EFG
finns redan tillgängliga för våra lackerare på
ChromaWeb. ChromaHybrid WH1795
Shining Silver EFG levereras i burkar på 250
ml, eftersom det är en specialistprodukt med
begränsad åtgång. För att göra det enklare
behöver burkarna bara skakas försiktigt före
användning.

CROMAX – OFFICIELL PARTNER TILL HONDA RACING
TEAM SWEDEN
Cromax är officiell partner till Honda
Racing team Sweden för FIA World
Touring Car Championships (WTCC) för
tävlingssäsongerna 2015 och 2016. Vår
logotyp finns på WTCC-tävlingsbilen,
en Honda Civic TC1, på föraren Rickard
Rydells overaller och på teamets
kläder.

Dries van den Bergh, Cromax
varumärkeschef Europa, Mellanöstern
och Afrika, säger: ”Vi är mycket nöjda
med att vi kommer att arbeta med
Honda Racing team Sweden som
officiell partner under två år. Vi tror att
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Kent säger vidare att de märker ett större
intresse för Fast Repair och att det är något
man vill satsa mer på. Det är ett enkelt och
billigt sätt att få sin skada reparerad och det

är framförallt bra för verksamheten att få in
jobb i verkstaden. Kent berättar också att
Stendahls Bil alltid hamnar i topp när det
gäller Volvohandlarnas kundundersökning
”Radar” och det är ju ett fint betyg från
kunderna, att alla gör ett bra jobb!

STENDAHLS BIL VÄLJER CROMAX

Stendahls bil ligger i Lilla Edet, norr om
Göteborg och med sina 60 år i branchen är
de mycket kunniga och har en trogen skara
kunder.

De har även ett gott samarbete med alla
försäkringsbolag. Stendahls bil är en
auktoriserad Volvo/Renault/Dacia
återförsäljare och tillsammans med deras
andra filial i Stenungsund har de totalt ett
70-tal anställda.

De har sålt 1700 bilar i år och 15% av
lackjobben kommer från försäljningsbilar,
resten är försäkringsskador. De är även
plastgodkända vilket gör att de kan ta sig an
de flesta jobben.

I deras helt nyrenoverade lackverkstad som
stod klar här i höst arbetar Robin Boström
och Kent Kjessler Mattson.

Kent har lång erfarenhet av lackbranchen

och drev sin egen verkstad innan han
började på Stendahls.
När vi frågar Kent varför han valde Cromax
Pro till den nya
verkstaden så sa han helt enkelt: "Valet var
självklart, eftersom det är en så enkel och
snabb produkt”.

Kent har jobbat med Cromax Pro i 4 år och
han är väldigt nöjd både med produkten och
med servicen så valet var inte svårt när det
skulle väljas nytt lackmärke till den
nyrenoverade verkstaden.

Andra produkter som de använder är
klarlackerna VR1120 och CC6600 plus den
snabbtorkande CC6700 för Fast Repair
skador och smådetaljer.

Kent tycker också att det är väldigt bekvämt
och enkelt att de kan beställa allt från en och
samma leverantör, en helhets-leverantör helt
enkelt!

Cromax huvudkontor
Trankärrsgatan 15
425 02 Hisings Kärra
Sverige

031-57 68 00

www.cromax.com/se axaltacoatingsystems.com
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