
Riktige lysforhold i verkstedet er nødvendig
for alle trinn i lakkreparasjonen. Hos Cromax
hjelper vi deg i hele virksomheten – ikke
bare med selve lakkboksen – så vi har tatt
frem ChromaLamp. Det er en håndholdt
LED-lyskilde som er akkurat det et verksted
behøver for å få best mulig resultat.

ChromaLamp er utformet for å brukes under
hele prosessen, fra identifisering av defekter
som fantes før lakkeringen, som minimale
hull og riper, til sammenligning av
fargeprøver, fargematchingskontroller og
identifisering av grovheten på flak. Den kan
også hjelpe deg å finne problemer etter
lakkeringen, f.eks. virvelmerker.

Takket være et smart arrangement av LED-
lamper kan ChromaLamp etterligne ulike
lysforhold med to innstillinger: en simulerer
middagssol, og en solnedgangslys. Dette er
viktig når man kontrollerer at fargen er
korrekt, spesielt når det gjelder
metamerisme. Tre innstillinger for
lysintensitet gjør at du kan bruke den til å
kontrollere selv de lyseste sølvnyansene,
som kan bli for sterkt belyste med vanlige
dagslyslamper. Den har også mye lengre
batterilevetid enn andre dagslyslamper – en
stor bonus for travle verksteder. Og siden

01
DESEMBER 2015

CHROMALAMP LYSER OPPKjære leser!

Vi nærmer oss
slutten på
2015, og for et
år det har vært!
Vi har lansert

vår nye programvare for fargesøking,
ChromaWeb, som omfatter fargeformler for
nye OEM-trender. Men det viktigste av alt er
at vi fortsetter å gi deg produkter og service
gjennom hele reparasjonsprosessen. Vi
hjelper deg å dra forretningsmessig nytte av
de produktive produktene våre når det
kommer til sluttresultatet, ved at du sparer
tid, energi og materialer. Det er vårt løfte til
deg.

Kos deg og les!
Vi ønsker deg et godt nytt 2016!

Ove Eidhammer
Sales Manager Cromax, Norge

AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND

NEWSROUND

den er trådløs er den lett å håndtere, sikrere
å bruke og praktisk for de fleste
arbeidsplasser. Den veier under 500 g med
batteri, så den er også veldig lett.

Kontakt din lokale Cromax-representant om
du vil vite mer eller bestille en ChromaLamp.

ChromaLamp – et uunnværlig verktøy.
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Hvert år skaper OEM-leverandører nye
farger og effekter for de nyeste modellene.

Hvilke farger som er populære, og deres
nyanser og varianter, er forskjellig fra år til år,
og produsentene begynner å bruke uvanlige
effekter – f.eks. pigment med glassflak – for
å skape en dyp, mettet og utrolig glitrende
finish. Disse to faktorene – farge og effekt –
er utfordringer som våre fargelaboratorier
elsker å ta på seg. Hos Cromax er vi
forberedt på de nye trendene som ruller ut
fra produksjonsbåndene.

Det betyr at vi holder oss informerte om nye
trender, farger og varianter, og at vi raskt
kommer med korrekte fargeformler til våre
verksteder.

Trender
Elke Dirks, OEM Colour Designer EMEA
hos Axalta, arbeider med OEM-
leverandørene for å utvikle farger som vil
være på nye bilmodeller. Hun sier: ”Vi
kommer til å se mer intensive bil farger i
fremtiden, men det tar noen år før trendene
når markedet.” Dirks sier følgende om den
stadig populære fargen hvit: ”De komplekse
hvite perlemorsskimrende effektfargene i
flere lag som ofte er vanskelige å reparere,
har fått konkurranse av nye hvite nyanser
med keramisk utseende som gir et moderne
inntrykk.”

Koblingen til Cromax
Men hva betyr dette for Cromax? For å
håndtere alle OEM-trender skaper vi rundt
25 000 nye fargeformler i året i våre
fargelaboratorier rundt om i verden.

Ann de Clerck, som er Colour Service
Manager hos Axalta i EMEA-regionen og
arbeider på fargelaboratoriet i Mechelen i
Belgia, sier: ”Vi samler inn OEM-
fargestandarder for nye farger. Dessuten ser
vi på farger som påføres på produsentenes
ulike produksjonsanlegg, som kan skille seg
fra den offisielle fargestandarden. Deretter
ser vi på biler som har vært ute på veien i
flere år, og vi samler til og med inn deler fra
vrakede biler, slik at vi får et fullstendig bilde
av fargevariasjonen.”

Ut ifra dette, beregner og fremstiller vår
spesielle egenutviklede programvare, en
første fargeformel. Deretter blandes lakken
og sprøytes.

”Vi må som regel gjøre flere endringer med
hjelp av programvaren, og fargeformelen
revideres ved at vi endrer pigment og volum.
Siden lys kan ha stor innvirkning på fargen,
kontrollerer vi den deretter under forskjellige
lysforhold. Når den har blitt helt godkjent i
laboratoriet, fullfører vi fargeformelen”, sier
de Clerck.

Fra laben til verkstedet
Når fargeformelen er ferdigutviklet, er neste
utfordring å se til at det går raskt å få tak i
den. Takket være vår siste innovasjon –
ChromaWeb – er de nyeste formlene bare et
museklikk unna.

ChromaWeb er et helt nytt og heldekkende
skybasert fargehåndteringssystem, som har
blitt utviklet for å optimalisere verkstedenes
produktivitet.

Gunnar Nopens, Colour Automation
Specialist hos Axalta i EMEA Colour
Marketing, forklarer: ”Det nye passord
beskyttede systemet har et brukervennlig
grensesnitt. Men det som gjør ChromaWeb
til et veldig kraftfullt verktøy er at du har
tilgang til det fra nesten hvilken som helst
enhet som har Internett – du får tilgang til
oppdateringene så fort du er online og
oppkoblet. Takket være den skybaserte
tilkoblingen kan store verksteder og
verkstedsnettverk utnytte
datadelingsmulighetene i ChromaWeb, hvor
enn de er.”
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FARGER – TRENDER OG HVORDAN VI HOLDER
OSS OPPDATERTE
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ChromaHybrid Very Fine Blue Pearl
WH1019 skaper veldig rene blå nyanser
eller nyanser som krever et veldig fint
glitter, som på Ford Europe Shadow
Black. Mica-flakene gir et jevnt
utseende, med strålende dekning og
en uvanlig silkematt finish. Begge
leveres i bokser på 250 ml, som bare
må skakes forsiktig før bruk. De
lakkformlene som inneholder disse
fargene, finnes allerede på
ChromaWeb.

Cromax lanserer en ny produktgruppe,
miksefarger kun for spesialeffekter:
ChromaHybrid.

CROMAX LANSERER CHROMAHYBRID MIKSEFARGER
FOR SPESIALEFFEKTER

Miksefargene med denne etiketten kan
brukes med Cromax Basecoat og med
Cromax Pro Basecoat.

ChromaHybrid WH1795 Shining Silver EFG
er den første miksefargen som lanseres. Det
er en fargeløs miksefarge med glassflak som
er utviklet for å passe en spesiell og allerede
mer populær OEM-trend, for uvanlige farger
med effektflak.

Disse inkluderer blant annet Jaguar Farallon
Black, Audi Ara Blue og Mercedes Onyx
Black.

ChromaHybrid WH1795 Shining Silver EFG
vil hjelpe lakkererne våre med å fargematche
disse OEM-fargene. Når den blandes inn i
fargeformelen, gir ChromaHybrid WH1795
Shining Silver EFG en fantastisk kompleks
gnistrende effekt – et glitter som bare kan
oppnås med glassflak. Og siden den er
fargeløs, påvirkes ikke selve nyansen.

De nye fargeformlene som inneholder
ChromaHybrid WH1795 Shining Silver EFG
er allerede tilgjengelige for våre lakkerere på
ChromaWeb.

ChromaHybrid WH1795 Shining Silver EFG
leveres i bokser på 250 ml siden det er et
spesialistprodukt med begrenset forbruk.
For å gjøre det enklere skal boksene bare
ristes forsiktig før bruk.

NYE BLÅ MIKSEFARGER

Cromax legger til to nye miksefarger
for spesialeffekter i ChromaHybrid-
sortimentet. Begge kan brukes med
Cromax Basecoat og Cromax Pro
Basecoat. ChromaHybrid Turquoise
Pearl WH1018 er en miksefarge med
high-chroma-effekt med en uvanlig
mica-basert, blågrønn
interferensperlemor som gir en synlig,
strålende og metallisk effekt. Den gir
en ren, grønnaktig blåfarge med
transparent skjær, som på Ford Europe
Kona Blue.
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HØYBY AUTOLAKK AS – EN ETABLERT
NYKOMLING!
Etter flere år i bransjen, besluttet Knut-André
Hugnastad og Kjetil Borgum Lampl, å ta
steget til å ta over det allerede etablerte
verkstedet Høyby Auto i Juli 2015. En
utfordring som de ikke har angret på.

Verkstedet ligger i Blaker, et par mil øst fra
Oslo. De er 2 personer, Knut-André sammen
med Ketil som lakkerer alle kjøretøy som
kommer inn.

I løpet av en uke får de inn 8-10 biler av alle
typer kjøretøy, da de ikke er knytt til et
spesielt merke.

Knut-André forteller at bilene kommer inn
både fra privatpersoner og fra
forsikringsselskap og det er omtrent like mye
fra begge sider. Karosserijobben sender de
videre til en samarbeidspartner.

Knut-André forteller videre at han har alltid
jobbet med Comax produkter, så det var
ikke noe vanskelig valg å bruke det også i
sitt nye verksted.

Vi spør Knut-André hvorfor han synes
Cromax produkter er bra å jobbe med? Og
han sier:  "De dekker veldig godt og at det
er produkter man kan stole på."

Høyby Autolakk AS kjøper alle sine
produkter via Cromax forhandler i Oslo
området – Billakkspesialisten AS.

Knut-André er veldig fornøyd med sin
leverandør. Knut-André sier: "Servicen er
veldig høy og vi får alltid tak i de. En
helhetsleverandør der vi kan kjøpe alt til vår
virksomhet."

Cromax®
Boks 6154, Etterstad
0602 Oslo
Norge

www.cromax.com/no axaltacoatingsystems.com
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