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Cromax breidt haar portfolio van kleuradditieven voor clearcoats uit om 

schadeherstelbedrijven te helpen de beste reparatie van Mazda Soul Red Crystal te 

verkrijgen. 

 

Cromax®, één van de drie wereldwijde schadeherstelmerken van Axalta Coating 

Systems, een toonaangevende wereldwijde leverancier van vloeibare en poedercoatings, 

introduceert clearcoat additive AM951 Special Maroon. Dit nieuwe additief, die aan de 

clearcoats wordt toegevoegd, is de oplossing voor het repareren van de Mazda 46V Soul 

Red Crystal.  Mazda 46V is een lastige kleur om te matchen, maar dankzij de AM951 

Special Maroon en de digitale kleurentools van Cromax, hebben schadeherstellers alles 

in huis om een perfecte kleurovereenkomst te maken en voertuigeigenaren tevreden te 

stellen.   

 

Ann De Clerck, kleurenservicemanager voor Axalta in Europa, het Midden-Oosten en 

Afrika (EMEA), zegt, “Omdat Mazda 46V - Soul Red Crystal moeilijk te matchen is zonder 

de juiste tinten of digitale tools voor kleurafstemming, is deze nieuwe toevoeging de 

oplossing die onze autoschadebedrijven nodig hebben om dit soort OEM-kleuren 

(Original Equipment Manufacturer-kleuren) met hoog chroma-effect te herstellen. 

Wanneer het wordt gebruikt in combinatie met de digitale kleurentools van Cromax, is het 

vinden van de juiste formule voor een nauwkeurige overeenkomst van de kleur 

eenvoudig.” 

 

De Cromax Pro Basecoat-formule voor de Mazda 46V Soul Red Crystal is per direct 

beschikbaar in ChromaWeb.  

 

Ga voor meer informatie over het merk Cromax naar www.cromax.nl.  

http://www.cromax.com/eu
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Over Cromax: 

Cromax, één van de wereldwijde lakmerken van Axalta Coating Systems, 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®: 
 
 
Pieter P Noorlander 
Cromax Nederland 
Sir Rowland Hillstraat 8 
4004 JT Tiel  
Tel: 0344 67 37 21 
Email: pieter.p.noorlander@axaltacs.com  
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