
AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND

NIE CZEKAJ 
DŁUŻEJ



NOWY, SUPERSZYBKI PODKŁAD I  
ŚCIERECZKI DO PRZYGOTOWANIA  
PODŁOŻA MARKI CROMAX
PS1081, PS1084, PS1087 Ultra Performance Energy Surfacer oraz ściereczki 
PS1800 Metal Pretreatment Wipes rewolucjonizują proces przygotowania powierzchni. 
Opracowane na bazie najnowszej technologii produkty wyznaczają nowe standardy, 
wspomagając wydajność i zwiększając przepustowość warsztatu. Produkty charakteryzują 
się łatwą aplikacją i bardzo szybko schną tworząc gładką powierzchnię. W celu uzyskania 
najlepszego efektu podkład można stosować z lakierem bazowym Cromax Pro Basecoat 
oraz lakierem bezbarwnym Ultra Performance Energy Clear CC6700.

NOWY REKORD 
WYDAJNOŚCI



“  WOW! OSZCZĘDZAMY 
GODZINĘ CZASU NA 
SAMOCHODZIE” *

*  Czas krótszy o godzinę 
w porównaniu do 
standardowego podkładu 
schnącego na powietrzu.



Dzięki najnowszej technologii, produkty PS1081, 
PS1084 oraz PS1087 Ultra Performance 
Energy Surfacers optymalizują proces 
przygotowania powierzchni. Aplikacja przebiega 
bez odparowania międzywarstwowego. Podkład 
bardzo szybko schnie – nowe produkty Ultra 
Performance Energy Surfacers oznaczają również ultra duże 
oszczędności. 
• Aplikacja bez ryzyka „siadania”, bez odparowania 

międzywarstwowego - aż do czterech warstw.
• Bardzo krótki czas schnięcia: gotowy do szlifowania zaledwie 

po 20-40 minutach suszenia na powietrzu. Suszenie lampą 
lub w kabinie w niskiej temperaturze jest również możliwe.

• Dzięki suszeniu na powietrzu możliwa jest jednoczesna praca 
na wielu elementach o różnych typach naprawy.

• Gładka powierzchnia zapewnia bardzo dobrą jakość i połysk 
warstwy nawierzchniowej.

• Proste mieszanie w proporcji 1:1 z utwardzaczem AR7802 
Energy Surfacer Activator.

• Stanowi część koncepcji ValueShade®: dostępny w kolorze 
białym (VS1), szarym (VS4) oraz czarnym (VS7).

Dzięki unikalnej technologii, która wykorzystuje wilgotność 
powietrza w celu przyspieszenia procesu utwardzania, produkty 
PS1081, PS1084 i PS1087 Ultra Performance Energy Surfacer 
schną szybciej niż inne podkłady do suszenia na powietrzu. 
Produkt zapewnia niesamowite wykończenie poprawiając 
jednocześnie wydajność warsztatu.
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UNIKALNA  
TECHNOLOGIA 

PODKŁAD ULTRA 
PERFORMANCE  
ENERGY SURFACER

ŚCIERECZKI METAL 
PRETREATMENT WIPES

WYDAJNOŚĆ NA 
NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Ściereczki PS1800 Metal Pretreatment Wipes są konieczne 
przy stosowaniu podkładu Ultra Performance Energy Surfacer 
na powierzchniach wykonanych z metalu. Wykonane na bazie 
specjalnej technologii są gotowe do użycia i pozwalają na łatwą 
aplikację.
• Zapewniają doskonałą przyczepność oraz ochronę przed 

korozją.
• Łatwe w użyciu w porównaniu do mieszanek: brak określonej 

żywotności, bez czyszczenia pistoletu, bez mgły natryskowej.
• Zredukowany czas odparowania międzywarstwowego w 

porównaniu do standardowych podkładów.
• Ściereczki Metal Pretreatment Wipes są bardzo wydajne – 

jedna ściereczka pokrywa około 2m² powierzchni.

SZYBKA NAPRAWA

Połączenie podkładu Ultra Performance Energy Surfacer z 
lakierem bezbarwnym Ultra Performance Energy Clear CC6700 
jeszcze bardziej podnosi wydajność pracy. Ta para optymalnie 
zmniejszy zużycie energii i poprawi przepustowość warsztatu.

Nowy podkład Ultra Performance Energy Surfacer stanowi 
część koncepcji Szybkiej Naprawy. To łatwe i proste 
rozwiązanie przeznaczone do drobnych napraw,  
takich jak wgniecenia czy zarysowania.

Większa wydajność:
• Krótszy czas pracy
• Mniejsze zużycie materiałów 

20-40 minut
SUSZENIA
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Axalta Coating Systems Poland Sp. z o.o.
ul. Szamocka 8
01-748 Warszawa
www.cromax.pl www.axaltacoatingsystems.com

Więcej informacji można 
uzyskać skanując kod QR lub 

odwiedzając stronę:
www.cromax.pl/rekordwydajnosci

ŚCIERECZKI METAL PRETREATMENT WIPES I
PODKŁAD ULTRA PERFORMANCE ENERGY SURFACER  
NOWY REKORD WYDAJNOŚCI  

Nowy podkład Ultra Performance 
Energy Surfacer charakteryzuje się 
bardzo krótkim czasem schnięcia na 
powietrzu, zapewniając jednocześnie 
dobrą przyczepność i połysk warstwy 
nawierzchniowej.

Krótki czas schnięcia pozwala na 
szybką i wszechstronną pracę 
pomagając zmniejszyć zużycie 
energii w warsztacie. Pracując ze 
ściereczkami Metal Pretreatment 
Wipes jeszcze bardziej podnosimy 
wydajność pracy. Korzystając ze 
ściereczek zyskujemy krótki czas 
odparowania międzywarstwowego, 
małe zużycie materiału oraz brak 
konieczności korzystania z narzędzi. 

Podkład Ultra Performance Energy 
Surfacer oraz ściereczki Metal 
Pretreatment wipes ustanawiają 
nowe standardy wydajności i  
jakości wykończenia.

Marka Cromax® umożliwia uzyskanie lepszej wydajności - od przyjęcia pojazdu do naprawy, 
aż do oddania go właścicielowi. Oferuje rozwiązania technologiczne zapewnianiające 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.


