
ULTRA WYDAJNY  
ENERGOOSZCZĘDNY 
LAKIER BEZBARWNY CC6700 
SZYBKA I SKUTECZNA NAPRAWA 

Marka Cromax® umożliwia uzyskanie lepszej wydajności - od przyjęcia pojazdu do naprawy, aż 
do oddania go właścicielowi. Oferuje ona rozwiązania technologiczne zapewniające łatwość, 
szybkość i dokładność aplikacji, wsparcie biznesowe i marketingowe oraz pragmatyczne 
innowacje, które upraszczają i skracają czas wykonania naprawy lakierniczej. Marka Cromax® 
pomaga warsztatom lakierniczym w rozwijaniu ich biznesu. 

Oparty na innowacyjnej 
technologii żywic, Ultra 
Wydajny Energooszczędny 
Lakier Bezbarwny CC6700 jest 
częścią naszego najbardziej 
produktywnego systemu Cromax® 
Pro. Nowy produkt został 
opracowany, by zmaksymalizować 
wydajność pracy lakierni. Lakier 
bezbarwny CC6700 schnie 
tworząc fantastyczną powłokę 
o wysokim połysku w jedynie 
pięć minut w temperaturze 60°C. 
To wyjątkowy lakier bezbarwny 
zapewniający jednocześnie 
perfekcyjny wygląd powłoki i 
szybkie schnięcie.

www.cromax.pl 
www.axaltacoatingsystems.com

Cromax® 
ul. Szamocka 8 
01-748 Warszawa 
Polska ©
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BEZ KOMPROMISÓW 
LAKIERNICY MOGĄ POLEGAĆ
NA ULTRA WYDAJNYM 
ENERGOOSZCZĘDNYM LAKIERZE 
BEZBARWNYM CC6700 -  
ZAPEWNIA SZYBKOŚĆ BEZ
KOMPROMISÓW W ZAKRESIE JAKOŚCI.

AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND

ULTRA WYDAJNY  
ENERGOOSZCZĘDNY 
LAKIER BEZBARWNY CC6700 
SZYBKA I SKUTECZNA NAPRAWA 



Połączenie kluczowych właściwości lakieru bezbarwnego 
– perfekcyjnego wykończenia powłoki w wysokim
połysku z niskim zużyciem energii oraz szybkim czasem 
schnięcia – umożliwia lakiernikom wkroczenie na nową, 
ekspresową drogę procesu naprawy. Ultra Wydajny 
Energooszczędny Lakier CC6700 pomaga lakierni 
zoptymalizować proces pracy zapewniając idealny 
wygląd powłoki lakierowej pojazdu. 

A PRAGMATIC 
INNOVATION  
The Ultra  Performance Energy Clear CC6700 
is based on a new patented Axalta resin 
technology. It´s designed to dry extremely 
fast at low temperature or through a short 
bake, which saves energy.   

The clearcoat’s performance increases 
bodyshop throughput. And it provides an 
exceptional, mirror-like finish that is not 
achievable with standard clearcoats. 
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SUSZENIE AR7701 AR7702

KABINA  
LAKIERNICZA

60°C 
5 min.*

KABINA  
LAKIERNICZA

40°C-45°C  
10-15 min.*

POWIETRZE 20°C / 30-60 min. – może 
być polerowany po 90 min.

CONVENTIONAL CLEARCOAT (60°C)

CC6700 + AR7701 (60°C)

CC6700 + AR7701 (40°C)

CC6700 + AR7702 (room temperature)

Energy consumption 
by comparison

PRAGMATYCZNA 
INNOWACJA  
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Pozostawiając daleko w tyle inne lakiery bezbarwne pod względem szybkości schnięcia, 
Ultra Wydajny Energooszczędny Lakier Bezbarwny CC6700 zachwyca lakierników również 
na wielu innych polach. Wygląd, głębia, twardość, rozlewność oraz właściwości aplikacji 
są nieporównywalne z innymi lakierami bezbarwnymi - a po wyschnięciu, ten wydajny, 
nowoczesny produkt zachwyca wyjątkowym wykończeniem powłoki o efekcie lustra. 

STANDARDOWY LAKIER BEZBARWNY (60°C)

CC6700 + AR7701 (60°C)

CC6700 + AR7701 (40°C)

CC6700 + AR7702 (temperatura otoczenia)

Porównanie  
zużycia energii

Schnie w ciągu pięciu minut w 60°C*

SUPER SZYBKA
PRACA

* temperatura elementu

AR7702  
Utwardzacz Energy 
Activator Standard  
• Do suszenia w kabinie lakierniczej

AR7701 
Utwardzacz Energy 
Activator Fast 
• Do suszenia w kabinie lakierniczej
• Do suszenia w kabinie lakierniczej

w niższej temperaturze:
40°C-45°C

Błyskawiczne czasy schnięcia nawet w niskich  
temperaturach znacznie ograniczają zużycie energii. 

NIEZWYKLE   
ENERGOOSZCZĘDNY

 • Wyjątkowa głębia połysku, efekt lustrzanej powłoki
 • Doskonała twardość powłoki
 • Długotrwałe zachowanie połysku

EFEKT
LUSTRA

 • Idealny zarówno do napraw szybkich,
jak i całościowych

 • Aplikacja na 1,5 warstwy
 • Można polerować po 90 minutach
 • Powtarzalne wyniki
 • Ekstremalnie twarda powłoka już po jednym dniu

NIEZAWODNE
WYNIKI 0403

5
min

Niniejsza ulotka służy jedynie do celów informacyjnych. Więcej informacji znaleźć można w kartach danych technicznych.

Ultra Wydajny Energooszczędny Lakier 
Bezbarwny CC6700 został opracowany 
w oparciu o opatentowaną przez Axalta 
technologię żywic. Zaletą produktu jest 
wyraźne ograniczenie zużycia energii w 
lakierni, co jest osiągane dzięki ekstremalnie 
krótkim czasom schnięcia – zarówno w 
niskich temperaturach, jak i w kabinie 
lakierniczej. 

Wysoka wydajność lakieru bezbarwnego 
zwiększa przepustowość lakierni, a tak 
wyjątkowo błyszczącej, lustrzanej powłoki 
nie uzyska się stosując standardowe 
produkty. 

NAJBARDZIEJ  
PRODUKTYWNY LAKIER
BEZBARWNY  
DOSTĘPNY W  
OFERCIE. 


