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VOORWOORD

Geachte relatie,

Graag ondersteunen wij u in uw dagelijkse schadeherstelproces met ons brede aanbod aan 
trainingen die wij in deze trainingscatalogus voor u hebben samengebracht. Ons trainingsaanbod 
is opgesplitst in technische en management seminars (zie catalogus management seminars). Ze 
zijn niet alleen gebaseerd op het vergroten van de kennis van u en uw medewerkers, maar vooral 
op het toepassen van deze kennis in de praktijk. Daarnaast zijn alle trainingen erop gericht om het 
werkproces te optimaliseren door gebruik te maken van de nieuwste producten en technieken. 
Onze trainers staan garant voor een professionele en persoonlijke aanpak!

De trainingen vinden plaats in de Axalta Refinish Academy. Het pand is voorzien van de meest 
moderne voorzieningen en gereedschappen voor de schadehersteller van deze tijd. Ten behoeve 
van onze cursussen hebben we, onder andere, theorieruimtes, spuitcabines en een 
kleurmaakruimte ter beschikking. Voor elke technische training worden onze cursisten voorzien 
van een standaarduitrusting die voldoet aan de geldende normen.

Naast de standaard trainingen kunnen wij voor u ook een bedrijfsgerichte training samenstellen. 
Dit is een training exclusief voor uw medewerker(s) en volledig afgestemd op uw wensen.

Alle genoemde trainingen op het inschrijfformulier en trainingsbeschrijvingen in deze catalogus zijn 
onder voorbehoud. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving en 
routebeschrijving. Indien de door u gevraagde week reeds volgeboekt is, wordt u uitgenodigd voor 
de eerstvolgende mogelijkheid. Bij onvoldoende aanmeldingen hebben we het recht om trainingen 
te annuleren.

Heel graag tot ziens in ons trainingscentre!

Met vriendelijke groeten,
Team Cromax
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OVER CROMAX

Cromax, een wereldwijd lakmerk van Axalta, is ontworpen om de productiviteit te verhogen. Onze 
lakken zijn speciaal samengesteld om uw bedrijf te optimaliseren met geavanceerde processen 
voor het besparen van tijd, energie en materiaal, waardoor het aantal doorgangen kunnen worden 
verhoogd en de bedrijfskosten worden verlaagd. Onze oplossingen met meerwaarde bieden 
klanten de meest geavanceerde systemen om het beste uit het gehele proces te halen. En dankzij 
onze slimme tools, diepgaande kennis van onze mensen en onze sterke netwerken zijn onze 
klanten aantrekkelijker voor werkgevers.

1923  Installatie van de eerste autolaklijn bij General Motors en de introductie van 
spuitpistolen, waarmee de verwerkingstijd van meerdere weken naar slechts zes uur 
werd teruggebracht

1924 Ontwikkeling van Duco® nitrocelluloselak die lak op oliebasis verving
1929  Lancering van Dulux® alkydlak die de duurzaamheid en het kleurenpalet van autolak 

vergrootte
1935 Introductie van de eerste mengmachine
1956 Lucite® acryllak, de eerste thermoplastische acryl ter wereld
1970  Imron® polyurethaanlak met extra chemische weerstand en duurzaamheid, ontwikkeld 

voor vrachtwagens
1983 Centari® multi-leg-systeem wordt voor het eerst gebruikt
1988 Het Europese hoofdkantoor van DuPont Refinish wordt gevestigd in Mechelen, België
1992 Introductie van Cromax® watergedragen basislakken in Californië
1995 Voltooiing van een uitgebreid Low Emission-productaanbod (LE)
1997  Cromax® watergedragen basislak wordt geïntroduceerd. Dit betekent een drastische 

vermindering van de uitstoot van vluchtige organische stoffen
2004  Lancering van Imron® Fleet Line, met zware kwaliteit voor commerciële voertuigen, in 

23 geconcentreerde PowerTints® als basis
2005 Introductie van het Low Emission-pakket (LE) dat aan milieunormen voldoet
2009  Lancering van Cromax® Pro Basecoat, het meest productieve basislaksysteem als het 

gaat om gebruik en toepassing
2013  DuPont Performance Coatings wordt onderdeel van Axalta Coating Systems  

De merknaam Cromax wordt geïntroduceerd
2014 Introductie van de Ultra Performance Energy Clear CC6700
2015  Partner van het Punch Powertrain Solar Team van ingenieursstudenten van de KU 

Leuven
2015  Introductie van ChromaWeb, het kleurenmanagementsoftware om de productiviteit te 

optimaliseren 
2017  Introductie van de ChromaVision Pro Mini, de laatste en meest geavanceerde 

spectrofotometer
2018 Introductie van de CC6500 High Performance VOC Clear
2018 30 jaar opleidingen in het Cromax Training Centre in Mechelen
2018 5 jaar Cromax 
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PARTNER VAN DE OEM

EMEA = Europe, Middle East, Africa; 
A/P = Asia Pacific; 
NA = North America; 
SA = South America
Status: 2018

NA

... AND MORE

SA

... AND MORE

... AND MORE

EMEA
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Axalta Coating Systems is leverancier van de OEM. Dit is de basis voor onze after-sales approvals.

Cromax heeft approvals (goedkeuringen) gekregen van alle belangrijke autofabrikanten. Dit is het bewijs dat 
onze producten voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van de OEM-autofabrikanten. Uiteraard maakt dit Cromax 
een ideale partner voor schadeherstelbedrijven, autofabrikanten en autodealers over de hele wereld. Deze 
approvals geven de norm aan voor verschillende aspecten, zoals:
•	 Productsystemen
•	 Garantiewerk
•	 Training
•	 Services
•	 Kleurmanagement

Naast de technische trainingen bieden wij ook OEM-trainingen aan ten behoeve van merk-erkening. 
Informeer bij uw accountmanager naar de mogelijkheden.

A/P

... AND MORE

... AND MORE
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AXALTA 
CONSULTING

KANSEN OMBUIGEN IN SUCCES.

Als u uw efficiëntie wilt verhogen, klanten wilt behouden of simpelweg meer omzet wilt realiseren, 
dan is Axalta Consultancy er voor u. We bieden verschillende diensten aan en geven onderwerp 
specifieke trainingen. We richten ons o.a. op:

HET PROCES
Hierin wordt uw bedrijf geanalyseerd op bedrijfsprocessen. Deze dient als basis voor een 
verbeteringstraject, dat in samenspraak met u als eigenaar van het schadeherstelbedrijf wordt 
opgezet.

FINANCIEEL INZICHT
Onze dienstverlening richt zich hierbij op het maken van financiële analyses, kostprijsberekening, 
Return On Investment en het opstellen van een financieel businessplan. Ook hier worden de 
uitkomsten gebruikt als basis voor een verbetertraject met verschillende vastgestelde KPI’s.

Naast deze twee belangrijke onderwerpen, beschikken we over expertise over onderstaande 
onderwerpen:

ARBO & MILIEU
Arbo & Milieu: sinds jaar en dag twee aandachtsgebieden waar het schadebedrijf mee te maken 
heeft. Weet u absoluut zeker dat uw werkplaats voldoet aan alle actuele voorschriften, wet- en 
regelgevingen? Onze experts staan voor u klaar om u te adviseren en te ondersteunen bij de 
implementatie van deze taken.

MARKETING & SALES
Met behulp van onze experts helpen wij u uw klanten beter te begrijpen en bieden wij u 
professionele ondersteuning voor het bewerken en benaderen van uw markt.

Axalta Consultancy is ook verantwoordelijk voor de inhoud van het management seminar die 
vanuit Axalta worden gegeven. Zie pagina 13 van deze catalogus.
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MANAGEMENT 
SEMINARS

Al vele jaren helpen en adviseren wij onze relaties in hun bedrijfsvoering, Dit doen we onder 
andere door het organiseren van management seminars over verschillende onderwerpen, het 
organiseren van management (regionale of nationale) seminars, eventueel gekoppeld aan onze 
loyaliteitsprogramma’s.

Dat we streven naar winstgevendheid voor schadeherstellers wordt misschien wel het best 
duidelijk in deze management seminars. Omdat we geloven dat ons succes afhangt van uw 
succes bieden we verschillende seminars aan waarmee u uw dagelijkse bedrijfsvoering kunt 
verbeteren.

Tijdens de management seminars wordt er gekeken naar het proces binnen uw 
schadeherstelbedrijf en naar de financiële aspecten: balans lezen, de KPI’s, kengetallen etc.  
U leert gedurende deze trainingen hoe u op een effectieve wijze uw organisatie kunt aansturen en 
daarbij een zo goed mogelijk financieel resultaat behaalt.

Vraag bij uw accountmanager naar de management seminars catalogus.
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BEDRIJFSGERICHTE    TRAININGEN

Naast de trainingen vermeld in deze catalogus kunnen wij voor u ook een bedrijfsgerichte training 
samenstellen. Dit is een training exclusief voor uw medewerker(s) en volledig afgestemd op uw 
wensen.

Dit kan zowel een technische training zijn voor uw medewerkers op de werkvloer of een 
management seminar zijn voor uw mensen op kantoor of voor de verschillende 
vestigingsmanagers, als u eigenaar bent van verschillende schadeherstelbedrijven. Een 
bedrijfsgerichte training is heel effectief omdat er heel specifiek gekeken wordt naar wat er speelt 
binnen uw bedrijf.

Vertel uw accountmanager uw wensen en hij gaat voor u bekijken wat de mogelijkheden zijn.
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VOORBEWERKING
CXTT1

BESTEMD VOOR:
Voorbewerkers

Na deze training kent uw medewerker de verschillende ondergronden en de manier waarop
deze worden voorbewerkt. Hij kent de verschillende gereedschappen en technieken om in
de voorbewerking bij te dragen aan een efficiencyverbetering van het werkproces.

THEORIE
In het theoriegedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

• Ondergronden met bijhorende lakopbouw
• Reinigingsmethoden
• Schuursystemen
• Grondmaterialen
• Droogtechnieken

PRAKTIJK
In het praktijkgedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

• Repareren volgens Cromax systeem
• Reinigingsmethoden
• Schuursystemen
• Grondmaterialen
• Droogtechnieken

ALGEMEEN

• De duur van de training is 1 dag
• De training wordt gegeven in de Axalta Refinish Academy
• Aanvang van de training is 9:00 uur, geschatte eindtijd 16:00 uur
• Het maximum aantal deelnemers is 6
• Trainingsmateriaal, cursusdocumentatie, consumpties en een lunch zijn inbegrepen
• Voor schoeisel dient men zelf zorg te dragen
• Kijk voor beschikbare data op het inschrijfformulier of informeer bij uw accountmanager
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KLEURMAKEN
CXTT2

BESTEMD VOOR:
Autospuiters

Deze praktijkgerichte kleurcorrectietechniek geeft de cursist zelfvertrouwen om in Cromax 
Basecoat of Cromax Pro kleurcorrecties verantwoord uit te voeren.
Het doel van deze cursus is enerzijds het snel en verantwoord corrigeren van autokleuren en 
anderzijds het Cromax Basecoat of Cromax Pro reparatiesysteem optimaal te benutten.

ALGEMEEN

• De duur van de training is 1 dag
• De training wordt gegeven in de Axalta Refinish Academy
• Aanvang van de training is 9:00 uur, geschatte eindtijd 16:00 uur
• Het maximum aantal deelnemers is 6
• Trainingsmateriaal, cursusdocumentatie, consumpties en een lunch zijn inbegrepen
• Voor schoeisel dient men zelf zorg te dragen
• Kijk voor beschikbare data op het inschrijfformulier of informeer bij uw accountmanager
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CHROMAWEB
CXTT3

BESTEMD VOOR:
Autospuiters/ managers

Na deze training kan uw spuiter snel de juiste kleur vinden met de ChromaWeb online
kleurensoftware. Daarnaast heeft hij kennis van de uitgebreide toepassingsmogelijkheden
van de software, zoals het opzetten van een eigen database en het maken van labels.

THEORIE
In het theoriegedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

• Instellen en activeren van ChromaWeb
• Verbinding maken met hardware (weegschaal, labelprinter, Chromavision Pro Mini)
• Kleur zoeken in ChromaWeb
• Juiste formule beoordelen, kiezen, spuitklaar instellen en afwegen
• Maken van labels
• Persoonlijke formules aanmaken

ALGEMEEN

• De duur van de training is 1 dag
• De training wordt gegeven in de Axalta Refinish Academy
• Aanvang van de training is 9:00 uur – geschatte eindtijd 16:00 uur
• Het maximum aantal deelnemers is 6
• Trainingsmateriaal, cursusdocumentatie, consumpties en een lunch zijn inbegrepen
• Voor schoeisel dient men zelf zorg te dragen
• Kijk voor beschikbare data op het inschrijfformulier of informeer bij uw accountmanager
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SPUITTECHNIEK 
2-LAAGSSYSTEEM
CXTT4

BESTEMD VOOR:
Autospuiters

Na deze training is uw spuiter in staat om diverse reparaties uit te voeren. Daarbij wordt
de spuittechniek van uw spuiter om verder geoptimaliseerd om bij te dragen aan een
efficiencyverbetering van het werkproces. 

THEORIE
In het theoriegedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

• Productpresentatie Cromax

PRAKTIJK
In het praktijkgedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

•  Het toepassen van de juiste laksystemen met inachtneming van de ontwikkelingen op gebied 
van product- en regelgeving

• Nat-in-nat systeem

ALGEMEEN

• De duur van de training is 1 dag
• De training wordt gegeven in de Axalta Refinish Academy
• Aanvang van de training is 9:00 uur - geschatte eindtijd 16:00 uur
• Het maximum aantal deelnemers is 6
• Trainingsmateriaal, cursusdocumentatie, consumpties en een lunch zijn inbegrepen
• Voor schoeisel dient men zelf zorg te dragen
• Kijk voor beschikbare data op het inschrijfformulier of informeer bij uw accountmanager
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SPUITTECHNIEK 
3-LAAGSSYSTEEM
CXTT5

BESTEMD VOOR:
Autospuiters

Na deze training is uw spuiter in staat om diverse uitdagende reparaties uit te voeren met een 
3-laagssysteem. Daarbij wordt de spuittechniek van uw spuiter verder geoptimaliseerd om bij te 
dragen aan een efficiencyverbetering van het werkproces.

THEORIE
In het theoriegedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

• Kleurentrends
• Voorwaarden voor een professionele reparatie van auto’s met uitdagende kleuren
• Kleur bepalen, voorbewerking en reparatieproces

PRAKTIJK
In het praktijkgedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

• Bepalen van de juiste kleur
• Voorbewerking
• Spuiten van de voorkleur
• Spuiten van de effectkleur

ALGEMEEN

• De duur van de training is 1 dag
• De training wordt gegeven in de Axalta Refinish Academy
• Aanvang van de training is 9:00 uur – geschatte eindtijd 16:00 uur
• Het maximum aantal deelnemers is 6
• Trainingsmateriaal, cursusdocumentatie, consumpties en een lunch zijn inbegrepen
• Voor schoeisel dient men zelf zorg te dragen
• Kijk voor beschikbare data op het inschrijfformulier of informeer bij uw accountmanager
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CROMAX PRO 
PROFESSIONAL
CXTT6

BESTEMD VOOR:
De gevorderde Cromax Pro autospuiter

Na deze training is uw spuiter in staat om diverse geavanceerde reparaties uit te voeren met 
Cromax Pro. Daarbij wordt de spuittechniek van uw spuiter om verder geoptimaliseerd om bij te 
dragen aan een efficiencyverbetering van het werkproces. Cromax heeft hiervoor de Cromax Pro 
Professional training ontwikkeld. Dit is een gedetailleerde training met “tips & tricks” voor de 
gevorderde Cromax Pro autospuiter.

THEORIE
In het theoriegedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

• Update Cromax Pro portfolio
• Update Cromax Pro technologie
• Cromax Pro toepassingen
• Cromax Pro geavanceerde uitspuittechnieken

PRAKTIJK
In het praktijkgedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

•  Het toepassen van de juiste laksystemen met inachtneming van de ontwikkelingen op gebied 
van product- en regelgeving

• Nat-in-nat systeem

ALGEMEEN

• De duur van de training is 1 dag
• De training wordt gegeven in de Axalta Refinish Academy
• Aanvang van de training is 9:00 uur – geschatte eindtijd 16:00 uur
• Het maximum aantal deelnemers is 6
• Trainingsmateriaal, cursusdocumentatie, consumpties en een lunch zijn inbegrepen
• Voor schoeisel dient men zelf zorg te dragen
• Kijk voor beschikbare data op het inschrijfformulier of informeer bij uw accountmanager
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IMRON FLEET LINE
CXTT7

BESTEMD VOOR:
Spuiters van bedrijfswagenspuiterijen

Na deze training heeft uw spuiter meer kennis van producten, ondergronden en technieken
gekregen om basisreparaties aan commerciële voertuigen uit te voeren. Daarbij wordt de
spuittechniek van uw spuiter verder geoptimaliseerd om bij te dragen aan een
efficiencyverbetering van het werkproces.

THEORIE
In het theoriegedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

• Productpresentatie Imron Fleet Line
• Herkennen van verschillende ondergronden

PRAKTIJK
In het praktijkgedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

• Voorbereiden van de verschillende ondergronden
• Spuiten van diverse delen volgens de basistechnieken
• Optimalisatie van de spuittechniek

ALGEMEEN

• De duur van de training is 1 dag 
• De training wordt gegeven in de Axalta Refinish Academy
• Aanvang van de training is 9:00 uur - geschatte eindtijd 16:00 uur
• Het maximum aantal deelnemers is 6
• Trainingsmateriaal, cursusdocumentatie, consumpties en een lunch zijn inbegrepen
• Voor schoeisel dient men zelf zorg te dragen
• Kijk voor beschikbare data op het inschrijfformulier of informeer bij uw accountmanager
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FAST REPAIR
CXTT8

BESTEMD VOOR:
Gevorderde autospuiters

Na deze training is uw spuiter in staat om snel een zo klein mogelijke reparatie uit te voeren
volgens de Fast Repair methode. Hij heeft kennis van de voorbewerking, de producten en
de gereedschappen die hierbij benodigd zijn.

THEORIE
In het theoriegedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

• Wat is Fast Repair?
• Wanneer wordt Fast Repair toegepast?
• Voorwaarden voor een professionele Fast Repair
• Fast Repair op verschillende ondergronden
• Producten en gereedschappen voor een professionele Fast Repair

PRAKTIJK
In het praktijkgedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

• Zelfstandig uitvoeren van kleine reparaties volgens de Fast Repair methode

ALGEMEEN

• De duur van de training 1 dag
• De training wordt gegeven in de Axalta Refinish Academy
• Aanvang van de training is 9:00 uur - geschatte eindtijd 16:00 uur
• Het maximum aantal deelnemers is 6
• Trainingsmateriaal, cursusdocumentatie, consumpties en een lunch zijn inbegrepen
• Voor schoeisel dient men zelf zorg te dragen
• Kijk voor beschikbare data op het inschrijfformulier of informeer bij uw accountmanager
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INSCHRIJVEN

INSCHRIJVEN
U kunt zich inschrijven voor de trainingen via ons inschrijfformulier dat is toegevoegd aan deze 
catalogus.

PRIJZEN EN BETALING
De prijzen van de trainingen staan vermeld op het inschrijfformulier. De genoemde bedragen zijn 
de prijzen per cursist exclusief BTW. Facturatie vindt plaats na afloop van de training. Bij 
meerdaagse trainingen vindt facturatie plaats na de eerste trainingsdag.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw 
distributeur of accountmanager.

ANNULERINGSVOORWAARDEN
•  Annulering (schriftelijk of telefonisch) tot 2 weken voorafgaand aan de start van de training is 

kosteloos.
•  Bij annulering korter dan 2 weken voorafgaand aan de start van de training wordt 50% van 

het trainingstarief gefactureerd. Ook ziekte geldt als annulering. Hierbij is het sturen van een 
vervanger mogelijk.

•  Bij annulering korter dan 48 uur voorafgaand aan de start van de training wordt 100% van 
het trainingstarief gefactureerd. Ook ziekte geldt als annulering. Hierbij is het sturen van een 
vervanger mogelijk.

Bij facturatie volgens bovenstaande annuleringsvoorwaarden wordt de
brutoprijs van de training gehanteerd.
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AANTEKENINGEN
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