
 

 
 
 

PERSBERICHT 

 

Sneller op weg met de nieuwe Imron Fleet Line DTM P60X Primer Surfacer van 

Cromax 

 

11 maart 2022 – De nieuwe Imron Fleet Line DTM Primer Surfacer P60X van 

Cromax is speciaal ontworpen om direct op metaal aangebracht te worden. Voor 

autoschadeherstellers is het niet langer noodzakelijk om de opbouw in twee fasen te 

doen, waardoor zij de productiviteit binnen het schadeherstelproces verhogen en 

commerciële voertuigen (CV’s) sneller weer de weg op helpen.  

 

“Onze nieuwste universele CV primer-surfacer heeft een kortere uitdamptijd, droogt 

zeer snel en hoeft niet te worden geschuurd,” zegt Michell Carbo, Product & 

Technical Manager voor Axalta Coating Systems in de Benelux. “Het zorgt voor een 

snellere doorvoer, wat ten goede komt aan de productiviteit binnen het 

autoschadeherstelbedrijf. Voor fleetowners betekent het dat hun CV’s binnen de 

kortste tijd weer operationeel zijn. Dit alles met behoud van een zeer professioneel 

afgewerkt uiterlijk en corrosiebescherming.” 

 

De nieuwe DTM primer-surfacer is niet alleen snel en gemakkelijk in gebruik, het kan 

op diverse metalen ondergronden worden aangebracht en worden gecombineerd 

met elk soort verharder. Het is geschikt voor het secuur aflakken met zowel 

watergedragen als solventgedragen coatings uit de Imron Fleet Line 2K Topcoat, 

Cromax Pro Basecoat en Cromax Basecoat productportfolio’s.  

 

Imron Fleet Line DTM Primer Surfacer P60X is onderdeel van het ValueShade®-

concept van Cromax, dat speciaal is ontwikkeld om de ondergrond perfect af te 

stemmen op de aflakkeur. Autoschadeherstellers kunnen met ChromaWeb, de 

kleurenmanagementsoftware van Cromax, snel de juiste ValueShade® grijstint voor 

elke aflak bepalen waardoor een stralend uiterlijk van CV’s gewaarborgd is. 



 

 
 
 

Bovendien wordt de voorbereidingstijd tot een minimum wordt beperkt, is er minder 

verf nodig en kan er sneller gewerkt worden.  

 

Voor meer informatie over Cromax kunt u gaan naar www.cromax.nl. 

Productinformatie over Imron Fleet Line DTM P60X Primer Surfacer is te vinden op 

www.cromax.nl/primer-surfacers/p60x. 

 

Over Cromax: 

Cromax, een wereldwijd lakmerk van Axalta, is ontworpen om de productiviteit te 

verhogen. Onze lakken zijn speciaal ontwikkeld om het schadeherstelbedrijf te 

optimaliseren met geavanceerde tijd-, energie- en materiaalbesparende processen die 

de doorvoer verhogen en de kosten verlagen. Onze oplossingen bieden klanten de 

meest uitgebreide mogelijkheden om het beste uit het gehele schadeherstelproces te 

halen. Onze slimme gereedschappen, de uitgebreide kennis van onze mensen en onze 

kundige goedgekeurde netwerken maken onze klanten aantrekkelijker voor 

opdrachtgevers. Cromax – drive your productivity.     

### 

 

Voor meer persinformatie: 
 
 
Ilonka Waterdrinker 
Indaba 
78 York Street 
London W1H 1DP  
Verenigd Koninkrijk 
Tel: +44 207 692 4964 
Email: ilonka@weareindaba.com  
   

Voor meer informatie over Cromax®: 
 
 
Julie Karssemakers 
Marketing Communication & Loyalty 
Program Supervisor 
Axalta Coating Systems 
De Geer 14 
4004 LT Tiel  
Tel: 088 526 2216 

Email: julie.karssemakers@axalta.com  
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