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Cromax verhoogt de productiviteitsgrenzen met haar Ultra Performance Energy 

System, inclusief de nieuwe Ultra Performance Non-Sanding Surfacers 

 
 
Het Ultra Performance Energy System van Cromax® is erop gericht om herstellers 

sneller te laten werken en tegelijkertijd het energieverbruik te verminderen. Met behulp 

van de revolutionaire technologie van Axalta geeft het systeem carrossiers de flexibiliteit 

om hun werkaanbod te koppelen aan de juiste producten door de balans te vinden 

tussen snelheid en energieverbruik, en tegelijkertijd uitstekende resultaten te 

garanderen. Het Ultra Performance Energy System omvat: PS1800 Metal Pretreatment 

Wipes; Ultra Performance Energy Surfacers PS1081, PS1084 en PS1087; de nieuwe 

Ultra Performance Non-Sanding Surfacers NS2081, NS2084 en NS2087; de keuze voor 

Cromax Basecoat of Cromax Pro Basecoat; en CC6700 Ultra Performance Energy Clear. 

 

Kevin Torfs, brandmanager voor Cromax in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, zegt. 

"De nieuwe Ultra Performance Non-Sanding Surfacers NS2081 (wit), NS2084 (grijs) en 

NS2087 (zwart), brengen het Ultra Performance Energy System naar een hoger niveau."  

 

Dankzij de gepatenteerde technologie van Axalta leveren de nieuwe nat-in-nat Ultra 

Performance Non-Sanding Surfacers het meest productieve voorbereidingsproces dat op 

de markt beschikbaar is voor het overspuiten van nieuwe onderdelen. "Bij gebruik van de 

Ultra Performance Non-Sanding Surfacers in combinatie met Cromax Pro Basecoat en 

CC6700 Ultra Performance Energy Clear, kan een onderdeel van een voertuig in slechts 

36 minuten worden afgewerkt, wat de productiviteit in de carrosserie enorm ten goede 

komt", aldus Torfs. 
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Eenvoudig mengen  

De Ultra Performance Non-Sanding Surfacers hebben een eenvoudige 1:1:0,2 

mengverhouding met de AR7202 Non-Sanding Surfacer Activator en AZ9800 Energy 

Surfacer Accelerator. De surfacers zijn verkrijgbaar in drie tinten, wit (VS1), grijs (VS4) en 

zwart (VS7) en maken deel uit van het ValueShade®-concept dat de optimale 

ondergrond levert voor elke kleur aflak, voor een snellere dekking en een lager verbruik 

van de basislak.  

 

Uitstekende verticale stabiliteit en ultrakorte uitdamptijden 

De speciale samenstelling van de Ultra Performance Non-Sanding Surfacers betekent 

dat ze hoge stabiliteit bieden op verticale oppervlakken. Ze zijn eenvoudig te gebruiken 

en snel aan te brengen in slechts een of twee lagen. Met een indrukwekkende 

uitdamptijd van slechts vijf minuten voordat de Cromax Basecoat of Cromax Pro 

Basecoat kan worden aangebracht, kunnen stofdeeltjes makkelijk worden verwijderd van 

de onderdelen of kunnen ze vrijwel onmiddellijk worden overspoten zonder geforceerd 

luchtdrogen of met IR-technologie. Dit helpt carrossiers hun werkstroom te optimaliseren, 

wat resulteert in kortere doorlooptijden. 

 

Dankzij innovatieve technologie stelt het Ultra Performance Energy System herstellers in 

staat om een hoogwaardige uitstraling te bereiken met een uitstekende glans na het 

aanbrengen van de aflak. 

 

"Elk product in het Ultra Performance Energy System is ontworpen om carrossiers te 

helpen om een hogere doorstroming te bereiken terwijl ze minder energie gebruiken. En 

zelfs als een autoschadebedrijf besluit om een reparatie volledig aan de lucht te laten 

drogen, is de totale procestijd slechts 74 minuten en biedt het nog steeds uitstekende 

resultaten ", zegt Torfs. "Het is het enige systeem dat werkt bij 60 oC, 40 oC en zelfs 20 

oC, wat een besparing op de energiekosten tot 70% inhoudt, zonder dat er afbreuk wordt 

gedaan aan kwaliteit of snelheid." 
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Meer informatie over de nieuwe Ultra Performance - vulmiddelen die niet hoeven 

geschuurd worden en het Ultra Performance Energy System is te vinden op  

www.cromax.com/be/ultraperformanceenergysystem. 

 

 

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 

carrossiers bij de verdere 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: 15 47 85 41 
Email: cindy.raffo@axaltacs.com 
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