
Cromax®Training Centre (CTC) i Mechelen,
Belgia blir totalrenovert. Når det er fullført vil
opplæringssenteret for Cromax®i Europa,
Midt-Østen og Afrika være kronjuvelen blant
treningsanlegg i regionen. Vi håper at det
nye opplæringssenteret vil være et sted hvor
vi kan dele erfaringer og lære nye teknikker,
men også hvor vi kan prøve nye produkter.

Den omfattende renoveringen inkluderer
også noen generelle kosmetiske
ombygginger og arbeidet på utsiden har
allerede begynt. Det nye Cromax® skiltet og
anleggets verkstedsskilter ble installert i
mars 2014.

Disse speiler ikke bare Cromax®visuelle
identitet, men har også en meget funksjonell
hensikt: å identifisere opplæringssentrene,
akkurat som de ville gjort på ett Cromax®
verksted. Inngangen vil også bli gjort om og
planlegges å være ferdig i de første
månedene av 2015.

Arbeidet med interiøret er ikke mindre
omfattende. Vi vil ha en åpen og lys
resepsjon med et lite Cromax®Museum. Vi
får romslige klasserom og møterom med det
nyeste utstyret i audio/video.
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NÅ STARTER OPPUSSINGEN AV
CROMAX® OPPLÆRINGSSENTER

Kjære Leser!

Mer en halve året
har allerede
passert og vi har
massevis av
nyheter å dele
med dere.

Denne utgaven
av NewsRound
gir deg siste nytt

om den spennende nye utviklingen som er i
gang innenfor Cromax®.

Du kan være helt sikker på at vi gjør alt for å
hjelpe deg med å forenkle og påskynde
hvert trinn av reparasjonsprosessen.

Shine on!

Kim Clarke
Cromax®Varemerkesjef för EMEA

AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND

NEWSROUND

Alle optimalisert for vår virksomhet! I
verkstedet vil de ulike arbeidsområdene ha
egne skilt for å sikre en jevn arbeidsflyt og
maksimere produktiviteten under trening. Vi
vil også ha en kafeteria - nå kalt Cromax kafé
– hvor du kan slappe av i pausene.

Det nye treningssentret i Mechelen skal stå
klart 2015. Vi vil også få et nytt
opplæringssenter i Gøteborg, men det vil du
høre mer om senere.



Cromax® har lansert sin nye nettside -
www.cromax.com/no.

Nettsiden, med forbedret
funksjonalitet, design og navigasjon,
gjenspeiler vår visuelle identitet og
tilbyr en forbedret og komplett
nettopplevelse.

Du vil alltid kunne navigere til vår
hjemmeside for å finne all den nyeste
informasjonen om oss og våre
produkter og tjenester.

Nettsidens design og layout er laget
slik at det skal være enkelt å finne
fram.

Du kan også se innholdet uansett
hvordan du finner veien; layouten blir
tilpasset om du går inn via laptop,
desktop, nettbrett eller mobiltelefon.

Via forsiden vil du også nå kunne
navigere til bestemte lands nettsider
på det lokale språket.

Spesiell oppmerksomhet har blitt viet
de områdene du bruker mest, så det vil
være lett å få tilgang til varer, tjenester,
farger og kurs.

Produktdelen av nettsiden tilbyr nå tre
måter å få informasjon: etter
produkttype, gjennom miksesystem
eller gjennom reparasjonssystem.

Fra hver av disse alternativene kan du
få tilgang til alt fra detaljer om et
enkelt produkt til en produktserie for
bestemte reparasjonstyper.

Vi har også beholdt innholdet fra deler
av vår gamle nettside so vi hadde god
respons på, som for eksempel
hurtigkoblinger til fargeverktøy,
tekniske datablad og
sikkerhetsdatablad.

Det nye nettstedet gir deg mange
verktøy du trenger for å øke
produktiviteten og lønnsomheten.

VI UTVIKLER EN HELT NY PROGRAMVARE
FOR FARGEMATCHING
En helt ny programvare for fargematching er
under utvikling og som vi planlegger å
lansere i slutten av 2014.

Den nye programvaren vil hete
ChromaWebTM og blir etterfølgeren til
ColorNet®Pro.

Det nye systemet har flere bruksområder og
blir svært enkelt å bruke. Som navnet
antyder, er dette et nettbasert program som
vil inneholde alle modulene som ColorNet®
Pro-brukerne våre bruker i dag.

Men ChromaWebTM vil ha en del merkbare
nye fordeler. Den første er at farge-, produkt-
og programvareoppdateringer vil skje
umiddelbart. De vil bli gjennomført med kun

ett klikk når du er koblet til internett og du
må ikke lenger vente på DVDèr med de
nyeste fargeformlene.

Den andre store fordelen er at
ChromaWebTM vil være fullt tilgjengelig fra
hvilken som helst enhet, inkludert nettbrett
og smarttelefoner.

Dessuten vil alle kundedata bli
sikkerhetskopiert i nettskyen, noe som
garanterer sikkerhet og gjenopprettelse av
personlige data ved et eventuellt PC-havari.

ChromaWebTM vil ta produktiviteten din til
neste nivå, så følg med for mer
lanseringsinformasjon.
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Men fleksibiliteten til NS2602 og
NS2607 stopper ikke der; med
tilsettning av AZ9600 kan den brukes
uten nettformidler over
komposittunderlag og utvendige
plastkomponenter på kjøretøy.

NS2602 og NS2607 er enkle å jobbe
med; vått-i-vått påføring er meget rask.
Og de kan brukes på alle base- og
topplakker fra Cromax®.

Vi har fått en ny klarlakk som heter Ultra
Performance Energy Clear CC6700. Dette
er en meget rask klarlakk som gir mulighet
for raskere arbeidsprosesser og
optimalisering av arbeidsflyten.

Det har aldri før vært mulig å få slik
høyglanset finish som klarlakken gir,
kombinert med en så rask tørketid. Kort sagt,
er CC6700 den mest produktive klarlakken
som er tilgjengelig.

 NY ENERGISPARENDE KLARLAKK - CC6700

Klarlakkens utseende, dybde, glans, hardhet,
flyt og påføring er uten sidestykke.

Siden den er basert på en ny resin teknologi,
kan CC6700 brukes over Cromax®Pro
Basecoat og Centari®Basecoat. Den tørker
på bare fem minutter, så den vanlige
ventetiden vil bli minimert, mens
produksjonen er maksimert uten ekstra
investeringer, men den sparer også energi.

Deler kan monteres etter kun 15 minutter og
som bonus til klarlakkens energisparende
egenskaper, tørker CC6700 også ved
romtemperatur, slik at dere trenger veldig lite
energi for å jobbe med den.

Denne høytytende klarlakken er perfekt for
Fast Repair-reparasjoner, men fungerer like
godt for hel-lakkering.

Cromax® har utført omfattende felttester på
Ultra Performance Energy Clear CC6700 i
Europa.

Disse viste produktets høye produktivitet og
klarlakkens eksepsjonelle, speilblanke
overflate.

Verkstedene har også bemerket at ikke bare
er håndteringstidene betydelig redusert, det
var også store energibesparelser.

Den nye Ultra Performance Energy Clear
CC6700 er enkel å påføre i forbindelse med
AR7701 Energy Activator Fast eller AR7702
Energy Activator Standard fra Cromax®.

Dere kan helt klart stole på at CC6700
leverer hastighet uten å kompromittere
kvalitet. Har du lyst til å prøve vår nye
klarlakk ring oss og vi vil arrangere en demo.

NYE NON-SANDING PRIMER-SURFACERE

NS2602 (off-white) og NS2607 (sort) fra
Cromax® er 2K lav-utslipp, non-
sanding, direkte-til-metall primer-
surfacere.

De har blitt utformet for å redusere
prosesstidene i verkstedet, hvis du
sammenligner med konvensjonelle
primer-surfacere.

Som en del av ValueShade®-konseptet,
blandes NS2602 og NS2607 for å
danne en serie gråtoner som skaper
den optimale dekkevnen for hver
topplakkfarge - en perfekt
kombinasjon som reduserer forbruket
av lakk.

De er kompatible med et bredt utvalg
av underlag (substrater), inkludert stål,
sink og aluminium samt OEM lakk eller
herdet reparasjonslakk.
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