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Cromax breidt het portfolio van de Imron Fleet Line Industry uit - Carbon Fiber 

Sealer U190 

 

Cromax®, één van de wereldwijde schadeherstelmerken van Axalta, een 

toonaangevende wereldwijde leverancier van vloeibare- en poedercoatings, 

introduceert een nieuw product in haar assortiment van Imron Fleet Line Industry, 

Carbon Fiber Sealer U190. Het is een nuttige uitbreiding van het aanbod voor 

carrossiers. Het is een poriënvuller op polyurethaanbasis die speciaal werd 

ontwikkeld voor toepassing op alle types van carbonvezels.  

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

(EMEA) legt uit, “De nieuwe Carbon Fibre Sealer U190 biedt autoschadeherstelbedrijven 

de mogelijkheid om hun productiviteit te verhogen en hun aanbod uit te breiden. Het 

tweecomponentensysteem vermindert het aantal processtappen en het materiaalverbruik 

en is bovendien eenvoudig toepasbaar. Carrossiers kunnen daardoor kiezen of ze 

luchtdroog werken of het product in de cabine laten bakken. En dan is er nog het 

voordeel dat het in één keer kan worden overspoten met één van onze vernissen.”  

Carbon Fiber Sealer U190 is speciaal ontwikkeld voor industrieel gebruik en is geschikt 

voor gebruik op veel soorten carbonvezelonderdelen. Het moet worden gebruikt in 

combinatie met de Imron Fleet Line Industry PUR Activator EV316 Fast en is geschikt 

voor auto toebehoren en –accessoires.  

Silverans concludeert: "Carbonvezels zijn uitermate poreus, dus om het oppervlak glad te 

houden en tegelijkertijd het unieke uiterlijk van carbon te behouden, is het gebruik van de 

Carbon Fiber Sealer U190 van cruciaal belang.” 



 

 
 
 

Carbon Fiber Sealer U190 is beschikbaar. Ga voor meer informatie over het merk 

Cromax naar http://www.cromax.com/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: 
 
Cindy Raffo 
Cromax Belux 
Antoon Spinoystraat 6b 
2800 Mechelen 
Tel: 015 47 85 41 
Email: cindy.raffo@axaltacs.com 
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