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Cromax acrescenta à gama Imron Fleet Line Industry, o Carbon Fibre Sealer U190 

A Cromax®, uma das marcas de repintura global da Axalta Coating Systems, um dos 

principais fornecedores mundiais de tintas líquidas e em pó, lançou um novo produto na 

sua gama Imron Fleet Line Industry, o Carbon Fibre Sealer U190. Trata-se de uma 

importante extensão da oferta para as oficinas uma vez que é um selante de poros 

transparente à base de poliuretano concebido especificamente para ser aplicado em 

todos os tipos de substratos de fibra de carbono.  

 

Koen Silverans, Training Leader da Cromax na Europa, Médio Oriente e África (EMEA) 

explicou, “O novo Carbon Fibre Sealer U190 proporciona às oficinas a oportunidade de 

aumentar a respetiva produtividade, ao mesmo tempo que alargam a oferta. O sistema 

de dois componentes reduz as fases do processo e o consumo de material, além de 

permitir uma aplicação fácil. Desta forma, os pintores podem optar pela secagem ao ar 

ou secagem em estufa. Existe também o benefício adicional de poder ser usado com 

qualquer um dos nossos vernizes em apenas uma demão.”  

 

O Carbon Fibre Sealer U190 foi concebido especialmente para o uso industrial e pode 

ser utilizado em muitas peças de fibra de carbono. Deve ser usado com o Imron Fleet 

Line Industry Pur Activator EV316 e é adequado para acessórios para automóveis. 

Além disso, pode ser usado no tuning de automóveis quando se trabalhar com fibra de 

carbono.  

 

Koen Silverans concluiu, “A fibra de carbono é extremamente porosa e assim, para 

garantir uma superfície lisa, ao mesmo tempo que se mantém a aparência excecional 

da fibra de carbono, é fundamental usar o Carbon Fibre Sealer U190.” 
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O Carbon Fibre Sealer U190 já está disponível. Para mais informações sobre a marca 

Cromax, visite www.cromax.pt.  

 

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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