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Voltar ao trabalho com a ajuda da Cromax 

 

À medida que algumas das ordens para ficar em casa são levantadas 

cautelosamente na Europa, as oficinas estão a começar a voltar ao trabalho. Com 

muitos governos a recomendarem às pessoas que evitem utilizar os transportes 

públicos, o uso de veículos privados vai aumentar num futuro próximo, o que pode 

significar mais trabalho para as oficinas, mas numa altura de distanciamento social, 

isto coloca vários desafios. A Cromax®, uma marca de repintura global da Axalta, um 

dos principais fornecedores mundiais de tintas líquidas e em pó, tem a produtividade 

no seu cerne, pelo que as oficinas estão bem preparadas para enfrentar esses 

desafios. 

 

“A combinação de carros a serem reparados e as medidas de distanciamento social 

significa que as oficinas precisam de trabalhar de forma mais inteligente, 

principalmente quando não têm uma equipa de colaboradores completa. Mas graças 

ao nosso foco na produtividade e inovação, nos últimos dois anos introduzimos 

várias ferramentas e sistemas de poupança de tempo, material e energia que visam 

apoiar as nossas oficinas e que se adaptam na perfeição a alguns dos desafios que 

as oficinas estão a enfrentar atualmente à medida que começam a retomar uma 

certa normalidade,” afirmou Thomas Cool, Training e Technical Service Leader da 

Cromax na Europa, Médio Oriente e África (EMEA).  

 

Gestão de cores digital 

Agora, mais do que nunca, os pintores precisam de liberdade e flexibilidade totais 

para realizarem os respetivos trabalhos aos mais elevados níveis de produtividade. 

Em 2019, a Cromax lançou o ChromaConnect, o sistema de gestão de cores digital 



 

 
 
 

baseado na Web que oferece o que o nome indica e aumenta a produtividade das 

oficinas através da tecnologia digital.  

 

“Mobilidade completa significa que tudo desde a correspondência de cores até à 

mistura de cores pode ser realizado sem ser necessário utilizar um computador 

pessoal, o que é atualmente uma vantagem essencial, visto que o distanciamento 

social pode limitar um pintor numa área de cada vez,” declarou Thomas Cool. 

 

Os pintores podem aceder instantaneamente a funcionalidades como leituras do 

espetrofotómetro, fichas de trabalho e fórmulas de cores, a partir de qualquer dispositivo 

com acesso à Internet, incluindo um smartphone ou tablet, em qualquer lugar na oficina, 

ou em várias oficinas na mesma rede.    

 

Além disso, têm controlo total de todos os aspetos da gestão de cores, incluindo 

balanças e impressoras sem fios, assim como o espetrofotómetro mais avançado da 

Cromax, o ChromaVision Pro Mini, e o ChromaWeb™, o software de busca de cor 

baseado na Web da Cromax.  

 

Poupança de energia 

O consumo de energia representa um custo significativo para as oficinas e numa altura 

em que a poupança de custos é um foco principal, os produtos Cromax como os do 

Sistema Ultra Performance Energy podem ter um grande impacto.  

 

Os novos Aparelhos sem Lixagem Ultra Performance NS2081, NS2084 e NS2087 e o 

novo Verniz do Sistema Ultra Performance Energy CC6750 são as últimas adições numa 

gama de produtos inovadores que contribuem para os pintores aumentarem a 

produtividade, ao mesmo tempo que mantêm os custos de energia baixos.  

 

 

 



 

 
 
 

Formação contínua 

Embora possa não ser possível oferecer formações presenciais aos pintores, estes 

podem contar com a Cromax para continuar a apoiá-los. A série de vídeos Let’s get 

to work da Cromax, disponíveis no respetivo canal do YouTube desde 2018, 

apresentam métodos de reparações diárias e abordam os desafios mais relevantes 

enfrentados pelos pintores. São realizados por um especialista técnico e mostram a 

utilização correta dos produtos de pintura Cromax e processos de aplicação. 

 

Thomas Cool concluiu, “Quando o tempo e o espaço são essenciais, temos de 

garantir que os pintores podem maximizar a utilização dos nossos produtos e 

serviços. Ao termos em conta todas as etapas do processo de repintura e ao 

oferecermos soluções de valor acrescentado aos pintores, proporcionamos às 

oficinas o que precisam para enfrentarem de frente os atuais desafios invulgares 

sentidos pela indústria”. 

 

Aceda aos vídeos de formação Mãos à obra em www.Youtube.com/cromaxofficial e 

para mais informações sobre a Cromax, visite www.cromax.com/eu.  

 

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 

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. 

 

### 

http://www.youtube.com/cromaxofficial
http://www.cromax.com/eu


 

 
 
 

 

798 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.masque@weareindaba.com
mailto:rodrigo.serrano@axaltacs.com

