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CROMAX: MØTER UTFORDRINGENE VED REPARASJON AV FARGET 

KLARLAKK 

 

10 november 2021 - Cromax®, et globalt lakkmerke fra Axalta, har utgitt en ny Let’s 

get to work opplæringsvideo som fokuserer på reparasjonsprosessen ved bruk av 

farget klarlakk. Bruken av disse dype, kraftige og intense fargene, spesielt med røde 

og kraftig kromatisk-blå, har økt dramatisk i produksjonen av OEM-kjøretøy. 

 

Thomas Cool, Axalta Refinish Academy Manager for Belgia og Refinish Product 

Specialist for Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) regionen, sier, “Disse utfordrende 

fargene blir stadig mer populære, og kan være vanskelige å reparere. Det er derfor 

essensielt at verkstedene har riktige redskap tilgjengelig for å kunne utføre 

reparasjonene effektivt. I den siste videoen demonstrerer våre tekniske eksperter 

både overlapping og kant-til-kant teknikker, de setter søkelyset på viktige aspekter av 

denne type reparasjoner, og gir gode, relevante råd.” 

 

Let’s get to work online opplæring ønsker å gjøre lakkererens arbeid lettere ved å 

tilby enkle, nøyaktige og brukervennlige instruksjoner for vanlige 

reparasjonsmetoder. Instruksjonen kommer direkte fra eksperter som kontinuerlig 

oppdaterer videoene. 

 

“Opplæringsvideoene er kun en del av vårt arsenal av treningsverktøy, men er en 

viktig og relevant del av vårt helhetstilbud. De er en essensiell løsning i en tid der 

ansikt-til-ansikt opplæring ikke alltid er mulig, og verkstedene må være oppdatert 

med de siste reparasjonsteknikkene,” sier Cool. 

 



 

 
 
 

Video serien Let’s get to work finnes på Cromax YouTube kanal 

www.youtube.com/cromaxemea. Cromax opplærings videoer er en del av Cromax 

arsenal av treningsverktøy. Se alt på www.cromax.com/no under ‘Training Videos’.  

 

Om Cromax 

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. 
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