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Aldri har omlakkering vært så enkelt som med CC6750 Ultra Performance Energy 

System Clear fra Cromax 

 

Nye CC6750 Ultra Performance Energy System Clear er den siste av de nye 

produktlanseringene fra Cromax® som hjelper lakkererne å øke produktiviteten. Den er 

basert på en unik, patentert resin teknologi fra Axalta, en ledende global leverandør av 

flytende- og pulver-lakk. CC6750 Ultra Performance Energy System Clear er det siste 

tilskuddet til det revolusjonerende Cromax Ultra Performance Energy System, som gir 

lakkererne raskere behandlingstid og er energibesparende. Systemet er ideelt for 

verksteder som ønsker en balanse mellom framdrift og energiforbruk og samtidig sikre et 

perfekt resultat. 

 

Kevin Torfs, Cromax Brand Manager for Europa, Midtøsten og Afrika, sier, “Vi utviklet 

CC6750 Ultra Performance Energy System Clear spesifikt for å bedre arbeidsflyten på 

verksteder der høy produktivitet og rask framdrift er essensielt.” 

 

Denne siste generasjon revolusjonerende klarlakk har forbedret resin teknologi, er enkel i 

bruk og tilbyr fleksibel påføring med 1.5 eller 2 strøk for å matche OEM finish, pluss har 

fortreffelig vertikal stabilitet og dekkevne. Brukt som en del av Ultra Performance Energy 

System, er CC6750 Ultra Performance Energy System Clear perfekt da lakkererne ikke 

trenger å bruke Cromax Pro Basecoat - noe som forenkler prosessen. 

 

Den nye klarlakken kan også farges med Cromax Tinted Clearcoat Additives for å 

matche spesielle OEM farger. CC6750 Ultra Performance Energy System Clear er 

spesielt utformet for rask tørketid på lav temperatur, men kan også tørkes på 60ºC. “Vi er 

særdeles fornøyd med å kunne tilby verkstedene svært raske tørketider – som 30-55 



 

 
 
 

minutter på 20°C og 10-15 minutter på 40°C-45°C. Dette resulterer i kortere spray 

kammer tid og lavere energi kostnader samtidig som vi leverer en utsøkt utførelse med 

en superb finish. Dette gjør det enkelt for verkstedene å tilby en lønnsom inntektskilde 

som Fast Repair,” sier Torfs.  

 

Ultra Performance Energy System består av: PS1800 Metal Pretreatment Wipes; 

PS1081, PS1084 og PS1087 Ultra Performance Energy Surfacers; NS2081, NS2084 og 

NS2087 Ultra Performance Non-Sanding Surfacers; Cromax Pro Basecoat; og den nye 

CC6750 Ultra Performance Energy System Clear. 

 

“Ultra Performance Energy System kan ikke sammenlignes med noe annet produkt våre 

lakkerere har brukt tidligere – den er 50% raskere enn lignende løsninger,” sier Torfs. 

 

Mer informasjon om den nye CC6750 Ultra Performance Energy System Clear og Ultra 

Performance Energy System finnes på www.cromax.no/cc6750  

 

Om Cromax 

Cromax, et globalt lakkmerke fra Axalta, er utarbeidet for å øke produktivitet. Vår lakk er 

fremstilt spesifikt for å optimere virksomheten med avanserte tids-. energi- og material 

besparende prosesser som øker produktiviteten og senker kostnader. Våre 

verdiskapende løsninger gir kundene de mest avanserte systemer for å få det beste ut av 

hele arbeidsprosessen. Våre smarte verktøy, våre ansattes ekspertise og våre sterke 

nettverk gjør våre verkstedkunder mer attraktive for oppdragsgiverne.  

Cromax – fremmer produktivitet.  
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