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A Cromax oferece às oficinas máxima flexibilidade com os seus sistemas de 

reparação concebidos para atingir os objetivos de produtividade 

 

A Cromax® oferece aos pintores vários sistemas de reparação de pintura específicos 

que visam contribuir para as oficinas na região Europa, Médio Oriente e África 

(EMEA) atingirem os respetivos objetivos de produtividade. Quer seja poupar 

energia, revestir substratos especiais, aumentar a produtividade, quer obter um 

acabamento brilhante excecional em veículos de luxo de alta gama, todos os 

sistemas de reparação oferecem às oficinas os produtos adequados para as 

respetivas necessidades específicas.  

 

“O aumento da procura de soluções específicas é uma tendência crescente visível 

atualmente em muitas indústrias, incluindo na indústria de repintura”, afirmou Kevin 

Torfs, Brand Manager da Cromax na região EMEA. “Colaboramos com oficinas de várias 

dimensões, volumes de trabalho e tipos de clientes, o que significa que todas têm 

necessidades diferentes. Mas, acima de tudo, todas as oficinas têm um conjunto único 

de objetivos de produtividade. Algumas delas pretendem obter resultados fantásticos, ao 

mesmo tempo que poupam energia. Outras estão mais orientadas para as marcas e 

novos veículos de alta gama e, por conseguinte, necessitam de reparações de qualidade 

superior. Por último, algumas oficinas estão apenas interessadas em obter rapidamente 

bons resultados com menos materiais. É por isso que oferecemos soluções individuais 

de produtos pré-selecionados que foram concebidos especificamente para beneficiar e 

responder às necessidades das oficinas.” 

 

Todos os sistemas de reparação baseiam-se num conjunto de produtos pré-

selecionados e recomendados.  



 

 
 
 

Kevin Torf continuou, “Pretendíamos fazer com que fosse o mais fácil possível as nossas 

oficinas encontrarem uma solução adequada no nosso website, pelo que todos os 

sistemas de reparação e respetivos produtos relevantes estão indicados de acordo com 

a qualidade da base bicamada. Além disso, o website inclui auxiliares de ajuda úteis ao 

lado dos sistemas de reparação que permitem aos pintores ver de forma clara o 

equilíbrio de energia usada em comparação com o tempo despendido e o acabamento 

brilhante obtido pelos sistemas.”  

 

Sistema de Ultra Desempenho Energético  

O Sistema de Ultra Desempenho Energético, que utiliza a revolucionária tecnologia da 

Axalta, oferece às oficinas a flexibilidade para corresponder ao respetivo volume de 

trabalho com os produtos adequados encontrando o equilíbrio entre rapidez e uso de 

energia, ao mesmo tempo que garante excelentes resultados. O Sistema de Ultra 

Desempenho Energético inclui os Toalhetes de Pré-tratamento para Metal PS1800, o 

Aparelho PS1081 - PS1084 - PS1087 Ultra Performance Energy Surfacer, o novo 

Aparelho molhado sobre molhado NS2081 NS2084 - NS2087 Ultra Performance Non-

Sanding Surfacer, a escolha de Base Bicamada Cromax ou Base Bicamada Cromax Pro 

e Verniz CC6700 Ultra Performance Energy Clear. 

 

Sistema de Poupança de Energia 

Os produtos do Sistema de Poupança de Energia foram concebidos para oferecer aos 

pintores tempos de processamento mais rápidos, ao mesmo tempo que reduzem o 

consumo de energia e a pegada de carbono. Kevin Torfs declarou, “Este sistema baseia-

se nos produtos de poupança de energia como o Aparelho  PS1081, PS1084, PS1087 

Ultra Performance Energy Surfacers. Pode ser lixado após 20 a 40 minutos de secagem 

ao ar, o que significa que as oficinas não têm de comprar lâmpadas UV ou IR 

dispendiosas. Com preços de energia altos, poupar energia é uma forma de reduzir 

custos e, por conseguinte, as oficinas podem atrair novos clientes oferecendo-lhes 

preços mais competitivos sem sacrificarem a qualidade.” 

 



 

 
 
 

Sistema Ultra Produtivo 

O Sistema Ultra Produtivo é o sistema de reparação mais produtivo e mais rápido da 

Cromax disponível atualmente no mercado. As reparações realizadas totalmente com os 

produtos dos Sistema Ultra Produtivo como os Aparelhos NS2602 and NS2607 Non-

Sanding Primer-Surfacers, a escolha de Base Bicamada Cromax, Base Bicamada 

Cromax Pro ou Base Bicamada Centari e o Verniz CC6700 Ultra Performance Energy 

Clear, têm os tempos de processamento mais curtos possíveis e usam uma menor  

quantidade de material. Graças a este sistema, as oficinas poderão não só reduzir os 

desperdícios e otimizar o respetivo fluxo de trabalho, como também obter maior relação 

custo/eficácia e aumentar as margens de lucro.  

 

Sistema Performance 

O Sistema Performance foi concebido especificamente para reparações gerais e de alta 

qualidade. É o sistema de eleição das oficinas que se dedicam à reparação de veículos 

novos e os produtos foram desenvolvidos para proporcionar uma aparência brilhante e 

uma qualidade superior. Os produtos incluem Primário sem Cromato 825R Chromate-

Free Primer-Surfacer; PS1061, PS1064 e PS1067 Cromax Pro Surfacers, para serem 

usados com a Base Bicamada Cromax Pro ou Primário de Baixas Emissões LE2001, 

LE2004 and LE2007 Low Emission Surfacer com a Base Bicamada Cromax e o Verniz 

CC6500 High Performance VOC Clear. Em conjunto, proporcionam o melhor equilíbrio 

entre aplicação e aparência.  

 

Sistema de Valor 

O Sistema de Valor da Cromax oferece um bom equilíbrio entre custo e qualidade. Os 

seus produtos respondem à procura de uma abordagem de duas demãos simples. Com 

produtos como o Primário VOC Value VR-1140, Base Bicamada Cromax ou Base 

Bicamada Centari e Verniz VOC Value, este sistema pode ser usado num único painel, 

vários painéis e em reparações gerais.  

 

 



 

 
 
 

Sistema de Reparação de Plástico  

O Sistema de Reparação de Plástico é ideal para os pintores pintarem peças de 

automóveis em plástico. Enquanto os designers e fabricantes de automóveis trabalham 

no desenvolvimento de modelos mais leves e mais eficientes em termos energéticos, o 

plástico está a tornar-se mais comum em veículos modernos. Os pintores podem 

misturar os Primários NS2602, NS2607 Non-Sanding Primer com o aditivo de plástico 

AZ9600 para poderem aplicar diretamente sobre peças de plástico exteriores. Pode ser 

usado com todas as qualidades das bases bicamada Cromax. Além disso, pode ser 

combinado com o Verniz CC6700 Ultra Performance Energy Clear para uma secagem 

extremamente rápida a temperaturas baixas.  

 

Sistema de Acabamentos Especiais  

Com os acabamentos mate de qualidade mais difíceis de obter do que os acabamentos 

brilhantes, o Sistema de Acabamentos Especiais foi concebido especificamente para 

ajudar os pintores nos trabalhos mais invulgares. Graças à procura crescente de 

veículos personalizados, as oficinas que trabalham com efeitos de cores especiais 

podem atrair mais clientes, incluindo clientes do segmento de mercado de topo de gama. 

Este sistema baseia-se em produtos como o Verniz CC6400 Standard VOC Clear, 

AU175 Flattening Binder e AZ9101 Performance Agent Slow. Estes produtos podem ser 

combinados com as bases bicamada Cromax. 

 

“Ajudamos os nossos clientes a verificar as combinações de produtos que são 

especialmente adequadas para atingirem os respetivos objetivos de produtividade 

específicos e os nossos sistemas de repintura fazem isso. Ao ajudar as oficinas a 

poupar tempo, energia e material, ao mesmo tempo que proporcionamos resultados 

excecionais, podemos demonstrar claramente em todas as etapas do processo de 

reparação, as vantagens tangíveis da Cromax,” concluiu Kevin Torfs. 

 

Para mais informações sobre a Cromax e respetivos sistemas de reparação, visite 

https://www.cromax.com/pt/pt_PT/products/repair-systems.html 

https://www.cromax.com/pt/pt_PT/products/repair-systems.html
https://www.cromax.com/pt/pt_PT/products/repair-systems.html


 

 
 
 

 

About Cromax 

A Cromax, uma das marcas de tintas de repintura global da Axalta, foi criada para 

aumentar a produtividade desde a receção dos veículos nas oficinas até à entrega dos 

mesmos através de sistemas de pintura concebidos para aplicações rápidas e precisas. 

As nossas soluções empresariais localizadas, tecnologias de medição de cores 

avançadas, apoio ao marketing e inovações pragmáticas são a base de um processo de 

repintura muito produtivo. A Cromax contribui para as oficinas impulsionarem os 

respetivos negócios. 
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