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Acabamento brilhante da Cromax para dois vencedores de medalhas de ouro  

 

Nos últimos Jogos Olímpicos realizados em Pyeongchang, Coreia do Sul, a equipa dupla 

masculina alemã de bobsleigh de Francesco Friedrich e Thorsten Margis, e a equipa 

dupla feminina alemã de bobsleigh de Mariama Jamanka e Lisa Buckwitz, venceram 

medalhas de ouro. Do outro lado do mundo, em Berchtesgadener Land, Alemanha, os 

colaboradores da Grassl Bodyshop celebravam estes excelentes resultados uma vez 

que foram responsáveis pela pintura e metalização dos trenós.  

 

Desde 2017 que a Grassl Bodyshop trabalha com trenós de dois e quatro membros 

femininos e masculinos da equipa nacional alemã. Este projeto foi incluído no trabalho 

diário da oficina. De acordo com a Grassl Bodyshop, “A nossa oficina é muito 

movimentada com um rendimento muito alto e assim, a fiabilidade do processo e da 

produtividade são sempre fatores decisivos na escolha dos produtos, e é por isso que 

utilizamos materiais da Cromax.”  

 

Segundo a Grassl, "Os trenós são fabricados principalmente com fibra de carbono e fibra 

de vidro, pelo que foi necessário realizar um pré-tratamento com o Vedante Primário 

com Epóxi 840R e o Vedante Primário para Plástico 901R Universal 2K da Cromax para 

garantir uma excelente aderência.” 

 

O passo seguinte foi eliminar o desgaste anterior dos trenós. A equipa da Grassl laminou 

as fissuras e depois tratou-as com o Vedante Multifunções 779R 2K e em seguida, 

utilizou o Vedante em Spray 799R VOC. Seguiu-se a aplicação do Aparelho com Baixas 

Emissões Plus LE2004. Em seguida, aplicou-se a Camada de Base Cromax Pro em 
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Amarelo Tráfico e o toque final foi o para Verniz VOC Standard VOC CC640 resistente 

com o Ativador de Baixas Emissões XK205.   

A Grassl declarou que, "Os bobsleighs atingem velocidades até 150 km/h e por 

conseguinte, a tinta deve ser particularmente resistente em pista.”  

 

A Grassl também pintou os trenós da equipa francesa de bobsleigh e reconstruiu 

completamente um trenó do Principiado do Mónaco. Além disso, foi responsável pela 

reparação da pintura de vários pistenbullys, que preparam as encostas e as pistas locais 

que estão frequentemente expostas a condições extremas de inverno.  

 

Para mais informações sobre os produtos e serviços da Cromax, contacte o revendedor 

local ou visite www.cromax.com. 

 

Sobre a Cromax® 

A Cromax® é uma das marcas de repintura global da Axalta Coating Systems para as 

oficinas dedicadas à repintura automóvel. Proporcionamos o aumento da produtividade 

às oficinas desde a receção do veículo até à entrega do mesmo, através de sistemas de 

pintura desenvolvidos para uma aplicação simples, rápida e precisa, soluções 

empresariais e de apoio publicitário adaptadas, e inovações pragmáticas para simplificar 

e agilizar o processo de repintura. Através dos nossos produtos e do nosso apoio, 

ajudamos as oficinas a concentrarem-se na progressão dos seus negócios. 
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