
CC6750 ULTRA 
PERFORMANCE ENERGY 
SYSTEM CLEAR  
GJØR VERKSTEDET  
KLART FOR TAKE-OFF 

AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND



Den nye klarlakken i Ultra Performance Energy System.
• CC6750 Ultra Performance Energy System Clear
• Cromax® Pro Basecoat
•  PS1081 - PS1084 - PS1087 Ultra Performance 

Energy Surfacer
• NS2081 - NS2084 - NS2087 Ultra Performance Non-Sanding Surfacer
• PS1800 Metal Pretreatment Wipes

NYHET

EN EKSTRA BOOST
FOR LAKKERINGSPROSESSEN 



TA YTELSE TIL NYE HØYDER  
LAKKER FLERE BILER MED 
MINDRE ENERGI

Løft lakkering til et høyere nivå med vår nye CC6750 Ultra Performance 
Energy System Clear. Fleksibel påføring i 1,5–2 lag og svært god vertikal 
stabilitet gjør den enkel og sikker å bruke. Den utmerkede dekkraften 
bidrar også til å sikre utmerkede resultater. Takket være revolusjonerende 
resinteknologi kommer du til å spare tid og energi ved å tørke raskt ved 
20 eller 40 °C. Fordi Cromax® Pro Basecoat ikke lenger må aktiveres, 
er behandling dessuten enda mer effektivt når du jobber fullstendig i Ultra 
Performance Energy System.

01  FLEKSIBEL PÅFØRING I 1,5–2  
LAGCC6750-klarlakken er så fleksibel at den kan tilpasses optimalt for å matche  
OEM-strukturen.

02  UTMERKET VERTIKAL STABILITET 
 For pålitelige og profesjonelle resultater.

03  FORBEDRET DEKKEVNE 
 Spar tid og reduser poleringsinnsatsen med forbedret dekking av støv-/smusspartikler. 
 Oppnå svært god absorpsjon av overspray.

04  SPESIELT FOR HURTIGTØRKING VED LAVERE TEMPERATUR 
 TØRKER BEST VED LAVERE TEMPERATURER:  
 10–15 minutter ved 40–45 °C eller 30–55 minutter ved 20 °C – reduserer 
 energiforbruket. Kan også tørkes i 5–10 minutter ved 60–65 °C for ekstremt rask tørking.

05  UTMERKEDE HERDEEGENSKAPER 
 Kjøretøy kan tas ut av lakkboksen etter kun 10–15 minutter ved 40–45 °C.  
 Etter nedkjøling er overflaten allerede hard nok til å sette sammen igjen og polere.  
 Det øker kapasiteten betraktelig.

06  FARGES ENKELT MED FLEKSIBEL TILPASNING 
 Kan enkelt farges for bruk i spesielle OEM-farger. Tilsett ganske enkelt AZ9405 Elastic 
 Additive for bruk på plastdeler.



MAKSIMER LAKKERINGSEFFEKTIVITET
Systemet vårt er den raskeste produktløsningen på markedet når det gjelder 
behandlingshastighet. 

MAKSIMAL KAPASITET
Reduser reparasjonstiden til kun 71 minutter ved å bruke vår PS1081 – PS1084 
– PS1087Ultra Performance Energy Surfacer. Eller få den ned til 36 minutter 
ved å bruke NS2081 – NS2084 – NS2087 Ultra Performance Non-Sanding 
Surfacer. Det er minst 50 % raskere enn sammenlignbare produktløsninger.

MAKSIMAL ENERGISPARING
Dette er systemet med best ytelse, som lar det tørke fullstendig ved 40 °C eller 
omgivende lufttemperatur uten å forringe kvaliteten. Det betyr besparelser på 
energikostnader på opptil 70 %.

MAKSIMER
VERKSTEDETS
POTENSIAL
.

Tørker raskt
Fremragende kvalitet
Bruker mindre energi



 Fremskynd arbeidsflyten og ferdigstill flere kjøretøy hver dag
 Reduser energikostnadene ved å tørke ved lav temperatur
 Demonstrer deres miljøvennlige tilnærming med reduserte CO2utslipp
  Få tilgang til nye inntektsstrømmer ved å tilby kundene en premiumreparasjon med kjøretøyretur 
samme dag – eller retur i løpet av kun noen få timer. 

CC6750 ULTRA PERFORMANCE ENERGY SYSTEM CLEAR 
BRA FOR VIRKSOMHETEN
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CC6750 ULTRA PERFORMANCE 
ENERGY SYSTEM CLEAR 
KLARE FORDELER

Cromax, et av de globale lakkmerkene fra Axalta, er designet for å 
øke produktiviteten. Våre lakker er spesielt formulert for å optimalisere 
virksomheten med avanserte tids-, energi- og materialbesparende 
prosesser som øker gjennomstrømningen og reduserer driftskostnadene. 
Våre verdiøkende løsninger gir kundene de mest avanserte systemene 
for å få mest mulig ut av hele arbeidsflyten. Og våre smarte verktøy, våre 
menneskers dyptgående kunnskaper og våre sterke godkjente nettverk, 
gjør alle våre verkstedskunder mer attraktive for arbeidsleverandører. 
Cromax – øk produktiviteten.

For mer informasjon kan du skanne QR-koden 
eller gå til:

cromax.no/cc6750

CC6750 Ultra Performance Energy System 
Clear er en del av vårt revolusjonære Ultra 
Performance Energy System og er utformet for 
å forbedre arbeidsflyten i verkstedet. CC6750 
Clear er enkel å bruke, tørker raskt og lar deg øke 
kjøretøykapasiteten. Tørking ved lave temperaturer 
på 20 eller 40 °C sparer deg for betydelige 
energikostnader. God dekkraft og utmerket vertikal 
stabilitet sikrer førsteklasses resultater.

Axalta Coating Systems
Nils Hansens Vei 7
0667 Oslo
Norge
cromax.no


