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Rett Fra Hjertet: Spar tid og energi med Cromax produkter 
 
Energiforbruk kan være en stor utgift for verksteder, men mange Cromax® produkter er 

utviklet for å gi de beste resultater og samtidig optimalisere verksteders energiforbruk. 

 

PS1084 Ultra Performance Energy Surfacer er et nøkkelprodukt for energisparing. Basert 

på innovativ kjemi og takket være dens avanserte teknologi, kan den slipes etter bare 20 

til 40 minutters luft tørk og trenger ingen kostbar IR eller UV lampe. 

 

Når PS1084 Ultra Performance Energy Surfacer brukes på bare metalloverflater, går 

forbehandlingen av underlaget raskt og lett. PS1800 Metal Pre-treatment Wipes er klar til 

bruk og har både hefteegenskaper og korrosjonsbeskyttelse. Serviettene er svært 

økonomisk, en serviett kan dekke opp til 2m2. 

 

Ove Eidhammer, Cromax’ salgssjef i Norge, forklarer, “Luft tørking betyr at verkstedene 

kan jobbe på flere prosjekter samtidig, noe som øker produktiviteten. Denne ultra-

produktive kombinasjonen av surfacer og wipes, øker verkstedenes produktivitet ved 

bruk av mindre produkter.” 

 

PS1084 Ultra Performance Energy Surfacer gir et høykvalitet resultat og har en 

enestående holdbarhet etter påført toppstrøk. Den er enkel å påføre i opptil fire strøk 

uten avlufting imellom og har svært god vertikal stabilitet. I og med at den kan lufttørkes, 

kan punktreparasjoner, reparasjoner av små områder og lakkering av deler gjøres 

samtidig. 

 

Dette innovative, lav-energi produktet er midtpunktet i den aller siste reklame-videoen i 

varemerkets Rett Fra Hjertet video kampanje, som fokuserer på lakkerere i området som 
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bruker Cromax. Det siste innslaget er fra Michael Spielmann som jobber ved Remund 

Carosserie AG i Sveits, et stort familie-drevet firma. Spielmann er ansvarlig for 

lakkeringsverkstedet og de har personbiler og kommersielle kjøretøy som kunder, men 

også helikoptre. Å spare tid og energi har høy prioritet for Spielmann og derfor bruker 

han Cromax.  

 

Spielmann sier. “Cromax produkter og teknikk gjør vårt arbeid mye mer effektivt. De 

holder hva de lover når det gjelder produktene og produktenes tørketid og også når det 

gjelder service og support.” 

 

Eidhammer konkluderer, “Dette er en situasjon alle tjener på. Luft tørking resulterer i at 

Michael sparer energi og reduserer energikostnadene. Tørketiden er raskere takket være 

produkt-teknologien, noe som tilsier at Michael og hans kollegaer kan jobbe raskere og få 

flere kjøretøy ferdig i løpet av en dag. Dette har en meget positive innvirkning på 

produktiviteten.” 

 

Mer informasjon om Cromax produkter finnes på www.cromax.no.  
 
Se reklamevideoen og andre fra kampanjen på: www.cromax.no/rettfrahjertet. 

 
 

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.    

### 

 

http://www.cromax.no/
http://www.cromax.com/no/no_NO/straight-from-the-heart.html
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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 
Södra Långebergsgatan 14  
421 32 Västra Frölunda 
Tel: +46 31 57 68 00 
Email: rebecca.bjorner@axaltacs.com 
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