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O laranja é o novo preto 

 

O cor de laranja pode ter um efeito de polarização, as pessoas adoram-no ou 

detestam-no. A julgar pelas tendências atuais na moda, acessórios e automóveis, 

a opinião dos consumidores sobre o cor de laranja está a mudar rapidamente para 

o lado positivo do espetro. 

 

O cor de laranja combina a energia do vermelho e a alegria do amarelo numa cor 

vibrante, que cria sentimentos de liberdade, otimismo e felicidade. Assim, não é de 

admirar que mais fabricantes de automóveis estejam a introduzir esta cor nas respetivas 

opções de cores. O mais notável é o novo Renault Clio, lançado no Salão do Automóvel 

de Genebra em março de 2019, numa extraordinária cor metalizada vibrante chamada 

Orange Valencia. 

 

Para permitir que as suas oficinas possam reparar de forma precisa esta nova cor, a 

Cromax®, uma marca de repintura global da Axalta, um dos principais fornecedores 

mundiais de tintas líquidas e em pó, introduziu o Aditivo para Verniz Laranja Puro AM54. 

Esta cor para verniz também pode ser utilizada para reparar outros laranjas muito 

cromáticos.  

 

Ann De Clerck, Colour Service Manager da Axalta na Europa, Médio Oriente e África 

(EMEA), afirmou, “O Relatório de Popularidade Mundial de Cores para Automóveis de 

2018 da Axalta mostrou uma clara indicação do regresso à cor, sendo que o cor de 

laranja está a ganhar interesse no ambiente automobilístico.  

Em particular, o Orange Valencia é único, fazendo com que seja uma escolha de cor 

para automóveis feita por emoções. A introdução desta nova cor para verniz é essencial 



 

 
 
 

para os pintores obterem excelentes resultados com estas extraordinárias cores do 

OEM.” 

 

As fórmulas da  Base Bicamada  Cromax Pro, Cromax e Centari que usam o Laranja 

Puro AM54 já se encontram disponíveis no ChromaWeb, o software abrangente de 

busca de cor baseado na Web da Cromax.  

 

Ann De Clerck, declarou, “Todos os produtos Cromax foram concebidos com a 

produtividade em mente, por isso só é necessário adicionar uma quantidade limitada de 

cor ao verniz para obter o efeito ideal. Isto faz com que as latas de 100 ml sejam uma 

solução pragmática e inteligente.” 

 

Para mais informações sobre a Cromax, visite https://www.cromax.com/pt/cores.  
 

Sobre a Cromax 

Cromax, uma marca de repintura global da Axalta, foi concebida para aumentar a 

produtividade. As nossas tintas são formuladas especificamente para otimizar os 

negócios com processos avançados que poupam tempo, energia e material que 

aumentam a produtividade e proporcionam custos de operação mais baixos. As nossas 

soluções de valor acrescentado oferecem aos clientes os sistemas mais avançados para 

obter os melhores resultados em todo o fluxo de trabalho. Além disso, as nossas 

ferramentas inteligentes, o conhecimento aprofundado dos nossos colaboradores e as 

nossas redes sólidas e aprovadas tornam as oficinas nossas clientes mais atrativas para 

os fornecedores de trabalho. Cromax – impulsione a sua produtividade. 

 

### 

 

Words count 466 

 
  

 

https://www.cromax.com/pt/cores
https://www.cromax.com/pt/cores

