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Cromax introduceert Imron Fleet Line 2K Very High Build Primer Surfacer P500 

voor een snellere dekking en minder VOS-emissies per liter 

 

Cromax®, een van de drie wereldwijde herstelmerken van Axalta, een 

toonaangevende wereldwijde leverancier van vloeibare en poedercoatings, 

introduceert de Imron Fleet Line 2K Very High Build Primer Surfacer P500, die 

speciaal is ontwikkeld voor de sector bedrijfsvoertuigen. 

Koen Silverans, trainingsleider bij Cromax voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika 

(EMEA), legt uit: "We weten dat de strenge VOS-emissiewetgeving bijzonder moeilijk kan 

zijn voor carrosserieën die grote oppervlakken lakken of een hoog productverbruik 

hebben omdat ze vaak hun limiet voor de VOS-emissie bereiken. Maar dankzij het 

hogere vaste stofgehalte van Imron Fleet Line 2K Very High Build Primer Surfacer P500 

en onze gepatenteerde bindmiddeltechnologie, moeten klanten minder spuitgangen 

doorlopen om een goede dekkracht te krijgen, waardoor het materiaalverbruik efficiënter 

is en de productiviteit in de spuitruimte verbetert. Tel daarbij op dat meer vaste 

stofgehalte per liter minder VOS-uitstoot per liter betekent, en deze nieuwe surfacer is 

een musthave voor carrosserieën die volumineuze reparaties aan bedrijfsvoertuigen 

uitvoeren. " 

Imron Fleet Line 2K Very High Build Primer Surfacer P500, een polyacryl, is flexibel in 

gebruik omdat het kan worden gebruikt als een primer of een primer surfacer. De 

mengverhouding is 5:1 met zijn speciale activator, Imron Fleet Line Activator ET620. Het 

is zowel geschikt voor het lakken van nieuwe onderdelen als voor reparaties, kan worden 

gebruikt als nat-in-nat of als een schuur surfacer en kan aan de lucht worden gedroogd 

of worden gedroogd in de spuitruimte. Het is geschikt voor gebruik over oud of origineel 

lakwerk, blank staal dat is geschuurd en gereinigd en gezandstraald staal. Het vereist 



 

 
 
 

een of twee aan te brengen lagen met een tussentijdse uitdamptijd. Cromax beveelt 

overlakken met een toplaag van Imron Fleet Line 2K aan. Volg altijd het advies op het 

technisch informatieblad voor de beste resultaten.  

Voor meer informatie over Cromax kunt u gaan naar www.cromax.be  

 

Over Cromax: 

Cromax, één van de wereldwijde lakmerken van Axalta, is gericht op verhoging van de 

productiviteit – van de receptie tot en met de werkplaats – met laksystemen ontwikkeld 

voor een snelle en nauwkeurige applicatie. Op maat gemaakte bedrijfs- en 

marketingoplossingen, geavanceerde kleurmetingtechnologie en praktische innovaties 

vormen de basis voor een hoogproductief schadeherstelproces. Cromax helpt 

schadeherstellers bij de positieve ontwikkeling van hun bedrijf. 
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Voor meer persinformatie: 
 

Tanja Goossens 
DA Public Relations 
78 York Street 
London W1H 1DP  
Verenigd Koninkrijk 
Tel: +44 207 692 4964 
Email: tanja@dapr.com   
  

Voor meer informatie over Cromax: 
 
Robert Jan Cornelissens 
Cromax Belux 
Sir Rowland Hillstraat 8 
4004 JT Tiel, les Pays-Bas 
Tel: 0031 6 53 73 48 50 
Email: 
robertjan.cornelissens@axalta.com 
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