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Cromax introduceert de nieuwe zinkchromaatvrije Imron Fleet Line Wash Primer-

Surfacer WP208  

 

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

toonaangevende wereldwijde leverancier van vloeibare -en poedercoatings, introduceert 

de Imron® Fleet Line Wash Primer-Surfacer WP208. De nieuwe zinkchromaatvrije primer 

is ontworpen om de Universal Wash Primer-Surfacer WP206 te vervangen en voldoet 

aan de nieuwe Europese verordening inzake registratie, evaluatie, autorisatie en 

beperkingen van chemische stoffen (REACH) die van kracht is geworden op 22 januari 

2019. 

 

Imron Fleet Line Wash Primer-Surfacer WP208 is een nieuw ontwikkelde 

zinkchromaatvrije 2K-washprimer op basis van polyvinylbutyral (PVB) hars. Het is 

specifiek ontworpen voor gebruik op grote oppervlakken, zoals bedrijfsvoertuigen en 

bussen. Dankzij de gele kleur helpt het de schadeherstellers om eenvoudig te zien of het 

hele oppervlak bedekt is met het product. De nieuwe primer biedt een uitstekende 

corrosiebescherming en kan op een breed scala aan ondergronden worden gebruikt, 

maar vanwege het passiverende effect is WP208 bijzonder geschikt voor toepassing op 

aluminium en roestvrijstaal. 

 

"Imron Fleet Line Wash Primer-Surfacer WP208 is ontworpen om een uitstekende 

onderlaagkwaliteit, het gebruiksgemak en de productiviteitsvoordelen te bieden waar 

klanten van Cromax gewend aan zijn", zegt Koen Silverans, trainings -en technisch 

serviceleider voor Cromax in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. "Onze R & D-teams 

hebben onvermoeibaar gewerkt aan de ontwikkeling van dit nieuwe product om ervoor te 



 

AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND 

 

zorgen dat onze schadeherstelbedrijven dezelfde hoogwaardige resultaten krijgen die ze 

kennen en waarop ze kunnen vertrouwen terwijl ze voldoen aan de strikte EU-eisen." 

 

De nieuwe primer is eenvoudig aan te brengen en droogt snel, waardoor de productiviteit 

van de schadehersteller toeneemt. Het kan worden gebruikt met twee specifieke 

activators: Imron Fleet Line Wash Primer-Surfacer Activator Slow P208 voor extreem 

grote oppervlakken en Imron Fleet Line Wash Primer-Surfacer Activator Thinner P207 

voor grote oppervlakken. Imron Fleet Line Wash Primer-Surfacer WP208 moet 

vervolgens worden gevolgd door een plamuur en kan worden gedekt met elke Imron 

Fleet Line topcoat. 

 

Voor meer informatie over Cromax ga naar www.cromax.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. 

### 

 

http://www.cromax.nl/
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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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