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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 Coating Systems, 

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 

autoschadeherstelbedrijven. Het op polyurethaan gebaseerde transparante poriën 

vulmiddel is speciaal ontwikkeld voor toepassing op alle soorten koolstofvezelproducten.  

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 

in combinatie met een eenvoudige toepassing. Schadeherstellers kunnen hierdoor 

kiezen om aan de lucht te drogen of om te drogen in de oven. En dan is er nog het 

voordeel dat het in één keer kan worden overgespoten met één van onze blanke lakken.”  

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

voor gebruik op veel soorten koolstofvezelonderdelen. 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: "Koolstofvezel is ongelooflijk poreus, dus om het oppervlak glad te 

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

van Carbon Fiber Sealer U190 van cruciaal belang.” 
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Carbon Fiber Sealer U190 is vanaf heden beschikbaar. Ga voor meer informatie over het 

merk Cromax naar www.cromax.com/nl  

 

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®: 
 
 
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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