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Inicio forte para um excelente trabalho de repintura com Cromax Base 

Bicamada  

 

Há mais de 20 anos que a Base Cromax é o pilar de muitas oficinas na Europa. Hoje 

em dia, graças às melhorias contínuas subjacentes à Cromax Base Bicamada, é um 

produto bem visto e moderno que oferece resultados consistentes e fiáveis e uma 

excelente cobertura. Além disso, as oficinas podem contar com o aumento da 

produtividade que obtêm com a utilização da Cromax Base Bicamada.   

 

Kevin Torfs, Brand Manager da Cromax na Europa, Médio Oriente e África, afirmou, 

“Numa altura de incerteza e das chamadas notícias falsas, é tranquilizador ter um 

produto fiável e comprovado como a Cromax Base Bicamada na cabina de pintura. Os 

nossos pintores sabem que podem esperar sempre um excelente desempenho, 

independentemente do trabalho, e menor consumo de tinta do que os produtos da 

concorrência.” 

 

A Cromax Base Bicamada oferece melhor cobertura, brilho excecional e excelente 

aderência e é adequada para todos os trabalhos, desde reparações pontuais até 

pinturas gerais. Os pintores que a usam há anos também podem contar com o seu 

excelente controlo de manchas.  

 

Quando usada em conjunto com o ChromaConnect, o sistema de gestão de cores 

digital avançado da Cromax, que oferece às oficinas maior liberdade e flexibilidade 

de processos digitais e totalmente sem fios para tudo, desde combinação de cores 

até à mistura de cores, a Cromax Base Bicamada distingue-se realmente, garantindo 

a combinação de cores perfeita.  



 

 
 
 

 

Kevin Torfs declarou, “A nossa abordagem baseada na Web oferece às oficinas o 

controlo total de todos os aspetos de gestão de cores, incluindo medição de cores 

com o nosso espetrofotómetro mais avançado, o ChromaVision Pro Mini, e o 

ChromaWeb, o nosso software de busca de cor baseado na Web. Além disso, 

estamos constantemente a lançar novas fórmulas e novas cores para garantir a 

cobertura total da disponibilidade de cores.” 

 

 

A Cromax lançou três novas cores da Base Cromax em 2019. As cores de mistura 

Cromax Magenta Pura1469W, Alumínio Especial Vivo e Fino 1596W e Branco 

Pérola Cetim Fino 1513W foram especialmente concebidas para responder às 

tendências de cores especiais dos fabricantes, que por vezes são cores difíceis de 

combinar.   

 

Para mais informações sobre a Cromax, visite www.cromax.pt/cromaxbasecoat ou 

visite o canal YouTube da Cromax, www.youtube.com/cromaxofficial, para ver um 

curto vídeo técnico Let’s Get to Work – Cromax Basecoat application guidelines and 

best practice blending (Ao trabalho – Diretrizes de aplicação da Cromax  Base 

Bicamada e melhores práticas para o disfarce).  

 

Para mais informações sobre a Cromax, visite www.cromax.pt  

 

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 
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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. 

 

### 

 

523 palavras 

 
Informação para Imprensa: 
 
Marta Masqué Barri 
Indaba 

78 York Street 
Londres W1H 1DP 
Grã-Bretanha 
Tel: +44 845 095 2800 
 
marta.masque@weareindaba.com 

Informação Técnica: 
 
Rodrigo Serrano 
Country Manager Portugal 
Axalta Coating Systems Portugal, SA 
Estrada Nacional 249, Km 14 
2726-902 Mem Martins - Portugal 
P   +351 219 266 038 
M  +351 918 207 006 
rodrigo.serrano@axaltacs.com 
 

 

mailto:marta@dapr.com
mailto:marta@dapr.com
mailto:rodrigo.serrano@axaltacs.com
mailto:rodrigo.serrano@axaltacs.com

