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Unngå dyre reparasjoner av frontlysglass med det nye reparasjonssettet fra 

Cromax  

 
 

Steinsprut, UV-stråling, feil pleie og vedlikehold og andre mekaniske påvirkninger, kan 

skade frontlysglassene eller gjøre dem uklare eller gulaktige. Denne skaden lager merker 

i polykarbonatoverflaten på frontlysene, noe som kan ha negativ innvirkning på mengden 

lys som overføres, og videre øke risikoen for ulykker.  

 

Men takket være et nytt reparasjonssett fra Cromax®, kan verksteder nå enkelt reparere 

frontlysglassene i stedet for å måtte bytte dem ut. Det nye, dedikerte reparasjonssettet 

for frontlysglass fra Cromax er utviklet med høyverdig lakkmateriale spesielt egnet for å 

fikse små riper og fjerne gulaktig belegg på frontlysglass av polykarbonat.  

 

Settet består av: DR5500A Headlight Degreaser i en 400 ml boks, PS5501A Headlight 

Primer i en 250 ml boks, som beskytter frontlysglasset av polykarbonat og gir vedheft ved 

kun ett lag spray, og to 250 ml bokser CC5502A 2K Headlight Clear, som gir en mer 

langvarig beskyttelse i ett lag sammenlignet med tradisjonelle 1K-klarlakker. Takket være 

sprayboksene kan produktene brukes utenfor lakkboksen i godt ventilerte områder, noe 

som gjør disse reparasjonene veldig enkle og raske.  

 

– Cromax leverer løsninger som hjelper lakkerere til å jobbe mer produktivt, og dette nye 

reparasjonssettet for frontlysglass er ikke noe unntak. Denne smarte 

reparasjonsløsningen er en ekstratjeneste som gir merverdi og som verkstedene kan 

tilby. Det gjør det mulig for verksteder å raskt og enkelt reparere et ripet og skadet 
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frontlysglass på omtrent 50 minutter, uten at frontlysglasset må fjernes, sier Dries Van 

den Bergh, Cromax’ merkevaresjef for Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA). 

 

Systemet er ikke egnet til reparasjon av ødelagte eller deformerte frontlys, og heller ikke 

de med sprekker og hull. 

 

For ytterligere informasjon kan du gå inn på www.cromax.com/no eller ta kontakt med en 

lokal Cromax-salgsrepresentant. 

 

Om Cromax 

 

Cromax, et av de globale lakkmerkene for billakkeringsverksteder fra Axalta Coating 

Systems, leverer økt produktivitet rett i gjennom lakkeringsverkstedet, med lakksystem 

konstruert for rask og nøyaktig påføring. Våre lokaliserte forretningsløsninger, avansert 

fargemålingsteknologi, markedsføringsstøtte, og praktiske innovasjoner, er grunnlaget for 

en svært produktiv lakkeringsprosess. Cromax hjelper lakkeringsverksteder med å drive 

sin virksomhet framover.    
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Ønskes mer presseinformasjon, ta 
kontakt med: 
 
Karolina Davison 
DA Public Relations 
78 York Street 
London W1H 1DP  
UK 
Tel: +44 207 692 4964 
Email: karolina@dapr.com 
 

Ønskes mer produktinformasjon, ta 
kontakt med: 
 
Ove Eidhammer 
Sales Manager, Cromax Norway 
Axalta Coating Systems Norway AS 
Nils Hansens vei 7 
0602 Oslo 
Norge 
Tel: +47 915 14 506 
Email: ove.eidhammer@axaltacs.com 
  
Rebecca Björner 
Axalta Coating Systems 
PR ansvarlig 
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