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PercoTop blir en del av Cromax’ Imron Fleet Line 

 

Cromax®  integrerer PercoTop® produktene med tilbudet fra Imron® Fleet Line. Disse 

produktene vil bli kategorisert under varemerket: Imron Fleet Line Industry. Emballasjen 

forandres, men selve produktet forblir det samme pålitelige, anvendelige og brukbare 

som forbrukeren forventer og er vant til. 

 
“Imron Fleet Line Industry vil fortsette å tilby en brukervennlig tilleggs-service fra 

karosseriverksteder. De tilbyr sine kunder hjelp med lettere industrielle lakkjobber samt 

lakkering av deres personbiler,” sier Dries Van den Bergh, markedssjef for Cromax Brand 

Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA). 

 

Lettere industrielle jobber krever lakkering av et stort utvalg forskjellige deler som ofte 

laget av varierende substrater og krever alt fra glanslakk til mer komplekse strukturer. 

Imron Fleet Line Industry tilbyr lakkerere et enestående lakkeringssystem av høyeste 

kvalitet basert på svært funksjonelle farger som kan tilpasses mange industrielle 

bruksområder ved bruk av en nokså lite kobbel lakk produkter. 

Imron Fleet Line Industry kan brukes på jern, stål, støpejern, aluminium, ikke jernholdige 

metaller, plast, polystyrene, gammel maling, treverk, sponplater, tre fiber og mineraler 

underlag – for å nevne noen.  

For å hjelpe lakkererne med omlakkeringen har Cromax utgitt brosjyrer og arbeids-

manualer som gir veiledning angående påførings-teknikk og valg av riktig produkt for 

hvert lag som skal påføres. Disse teknikkene inkluderer sprøyte med overliggende kopp, 

HVLP, trykk-sprøyting, luft-blandet og luft-fri, elektrostatisk samt rull og pensel. 
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Koen Silverans, opplæringsleder for Cromax i Europa, Midtøsten og Afrika sier, 

“Lakkererne jobber med omlakkering av alt fra personbiler til bulldosere. Det er derfor 

viktig å velge de riktige produktene for hver enkelt jobb for å sikre optimal hefteevne og 

beskyttelse av de forskjellige grunnflatene i sine bruksområder – og dermed garantere et 

flott ferdig produkt.” 

Imron Fleet Line Industry tilbyr et bredt utvalg blank lakk – fra høyglans til matt - så vel 

som et knippe forskjellige lakk-effekter og komplekse strukturer i sitt polyuretanbaserte 

topplakk system. Mange farger er tilgjengelig umiddelbart, og alle ensfargete RAL, NCS 

og British Standard farger samt metallfargene RAL 9006 og 9007 pluss perle-effekt 

lakkene RAL kan blandes ved bruk av blandings formler tilgjengelig fra Cromax’  

fargeskala software ChromaWebTM.  

 

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 

Ønskes mer produktinformasjon, ta 
kontakt med: 
 
Ove Eidhammer 
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