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Cromax apresenta rótulos com novo visual para os produtos de tintas de 

repintura 

 

A Cromax® apresentou novos designs de rótulos funcionais para as suas linhas de 

produtos para ajudar as oficinas e os pintores a impulsionarem a respetiva 

produtividade. Os novos rótulos oferecem às oficinas tudo o que precisam de saber 

num olhar e serão introduzidos em todos os tipos de produtos Cromax a partir do 

final de fevereiro.  

 

Kevin Torfs, Brand Manager da Cromax na Europa, Médio Oriente e África, afirmou, 

“Modernizámos os designs dos nossos rótulos para ajudar as oficinas a trabalhar de 

forma mais rápida e mais produtiva em ambientes de salas de mistura movimentas. 

Os nossos rótulos com um novo design proporcionam uma harmonia perfeita à 

nossa oferta de produtos e torna-a mais fácil de diferenciar entre os nossos sistemas 

de mistura tecnologicamente avançados, como Base Bicamada Cromax®, Base 

Bicamada Pro Cromax® Pro, Imron® Fleet Line e Centari®. Todos os elementos nos 

nossos rótulos oferecem valor acrescentado e conveniência imediata aos nossos 

clientes.” 

 

O código do produto e a descrição do produto são os dois elementos principais que os 

clientes procuram na máquina de mistura. Estas informações, em conjunto com a cor  

ValueShade® de acompanhamento, estão agora ainda mais visíveis com letras grandes, 

em negrito e claras. Nas tintas de mistura, foram adicionadas duas linhas extra nas 

descrições dos produtos ou informações das linhas de produtos para mais detalhes e 

maior legibilidade.   

 



 

 
 
 

 

Além disso, os rótulos atualizados incluem novos símbolos que comunicam de forma 

visual informações adicionais e essenciais. Os símbolos de segurança e saúde 

fornecem informações sobre como o manuseamento do produto. Os símbolos de 

segmentos mostram se o produto foi fabricado para veículos comerciais ou 

aplicações industriais e os símbolos do sistema de pintura mostram o sistema de 

reparação a que o produto pertence.  

 

Todos os sistemas de mistura Cromax também têm um grafismo novo e 

modernizado que foi colocado por cima do nome do produto para uma identificação 

visual fácil. Além disso, o grafismo tem um código de cores conveniente por 

categoria de produtos. Agora é mais fácil diferenciar entre corantes (arco-íris), 

resinas (vermelho), vernizes (azul-acinzentado), Aparelhos (verde), ativadores 

(ocre), diluentes (azul), produtos de limpeza e desengordurantes (turquesa) e 

aditivos (cinzento) na máquina de mistura.  

 

Kevin Torfs, acrescentou, “Os novos rótulos Cromax são fáceis de ler e usar e têm 

um código de cores. Mas acima de tudo, refletem as tintas de repintura Cromax de 

elevada qualidade no interior das latas que contribuem para as oficinas nossas 

clientes otimizarem o respetivo trabalho.” 

 

Para mais informações sobre a Cromax, visite www.cromax.com/pt/novorotulo.  
 

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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