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Cromax: responde aos desafios da reparação de vernizes coloridos  

 

8 de abril de 2021 – A Cromax®, uma marca de repintura global da Axalta, lançou um 

novo vídeo de formação Let’s get to work sobre o processo de reparação ao usar 

vernizes coloridos. A utilização destas cores escuras, vívidas e intensas, 

principalmente os vermelhos e os azuis muito cromáticos, aumentou de forma 

significativa na produção de veículos dos OEM.   

 

Thomas Cool, Refinish Academy Manager da Axalta na Bélgica e Refinish Product 

Specialist na região da Europa, Médio Oriente e África (EMEA), declarou, “Estas 

cores complexas não só estão a tornar-se cada vez mais populares, como também 

podem ser consideradas difíceis de reparar, pelo que é fundamental que as oficinas 

tenham as ferramentas à sua disposição para as reparar de forma produtiva. No 

último vídeo, os nossos especialistas técnicos mostram ambas as técnicas , de 

disfarce e em corte. Além disso, oferecem excelentes dicas para realçar os principais 

aspetos deste tipo de reparações que têm de ser considerados.” 

 

Os vídeos de dicas online Let’s get to work foram concebidos para facilitar o trabalho 

dos pintores oferecendo instruções de aplicação simples, precisas e muito 

acessíveis para métodos de reparação diários, diretamente dos especialistas, que se 

tornaram ainda mais relevantes recentemente.  

 

“Embora estes vídeos de dicas sejam apenas uma parte das nossas ferramentas de 

formação, são uma parte essencial da nossa oferta e uma parte que é muito 

relevante hoje em dia. São uma solução fundamental numa altura em que a 

formação presencial não é sempre uma opção, mas as oficinas precisam de se 



 

 
 
 

manter atualizadas em relação às últimas técnicas de reparação, declarou Thomas 

Cool. 

 

A série de vídeos Let’s get to work está disponível no canal YouTube da Cromax em 

www.youtube.com/cromaxemea. Descubra como os vídeos de dicass Cromax fazem 

parte das ferramentas de formação Cromax consultando a secção “Formação” do 

website em www.cromax.pt/lets-get-to-work.   

 

 

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. 
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