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Pure Blue: apresentação do novo corante para Base Bicamada Cromax Pro®  

 

16 de fevereiro de 2021 – Em consonância com a tendência do azul que é a cor 

cromática mais popular em veículos na Europa, a Cromax® alargou a sua oferta 

Cromax Pro com o novo corante Pure Blue WB22 Cromax Pro.  

 

O corante Pure Blue WB22 Cromax Pro é um azul-esverdeado muito cromático que 

segue a tendência clara dos OEM em utilizar azuis muito cromáticos nas suas 

fórmulas de cor originais. O corante Pure Blue WB22 Cromax Pro pode ser utilizado 

em algumas cores lisas, mas é particularmente adequado para cores de efeitos.  

 

Thomas Cool, Cromax Training e Technical Service Leader da Cromax na Europa, 

Médio Oriente e África, afirmou, “O azul é a cor do céu e do mar e evoca sentimentos de 

tranquilidade e confiança. Como cor em veículos, o azul está cada vez mais a ser 

incorporado nas paletas de cores dos OEM. Para garantir que as nossas oficinas têm 

sempre acesso às fórmulas de cor de que precisam, desenvolvemos corantes 

inovadores com efeitos e pigmentos especiais. Desta forma, os nossos pintores podem 

obter resultados de correspondência de cor excecionalmente precisos e aumentar a 

respetiva produtividade.” 

 

A fórmula do Pure Blue WB22 Cromax Pro está agora disponível no ChromaWeb, o 

software de gestão de cor da Cromax.  

 

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

 

Sobre a Cromax 

http://www.cromax.com/pt


 

 
 
 

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. 
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