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Cromax lança CC6500, um novo verniz com elevado teor de sólidos e com 

excelente acabamento para um aumento da produtividade   

 

A Cromax® lançou o Verniz CC6500 High Performance VOC Clear, um verniz multiusos 

que pode ser utilizado desde reparações em pequenas áreas até pinturas gerais. 

Baseado numa nova tecnologia pioneira, o CC6500 High Performance VOC Clear 

oferece aos pintores um verniz que permite uma aplicação rápida e fácil, com uma boa 

estabilidade vertical, secagem rápida e que proporciona excelentes resultados com alto 

brilho.  

“Criámos o Verniz CC6500 High Performance VOC Clear com as últimas tendências de 

produtos de baixa viscosidade em mente,” afirmou Koen Silverans, Training Leader da 

Cromax na Europa, Médio Oriente e África. “Todas as vantagens deste verniz significam 

que as oficinas poderão poupar até 15 minutos por trabalho em condições ideais, pelo 

que isto poderá sem dúvida contribuir para que as oficinas nossas clientes, aumentem a 

respetiva produtividade, que é um objetivo que temos sempre em mente quando 

desenvolvemos novos produtos.” 

 

O CC6500 High Performance VOC Clear, que faz parte do Cromax Performance 

System, permite uma aplicação fácil em duas demãos com um tempo de evaporação 

curto e proporciona uma excelente molhagem da superfície, resultando num fluxo muito 

suave. Com uma boa resistência, o Verniz CC6500 High Performance VOC Clear 

proporciona um acabamento de alto brilho.  

 

Além disso, o Verniz CC6500 High Performance VOC Clear oferece flexibilidade na 

secagem que contribui para poupar energia e reduzir custos. Seca em apenas 15 

minutos a uma temperatura de 60 °C e em alternativa, em 30 minutos a uma 
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temperatura de 40 °C, pelo que se adapta a uma gama de processos de trabalho com os 

mesmos resultados fiáveis e de elevada qualidade. Os tempos de secagem rápidos 

também significam que os componentes podem ser polidos e montados assim que 

arrefecerem.  

 

Este novo Verniz foi lançado com o ativador correspondente, AR7505 High Performance 

Clearcoat Activator. Existe um rácio de mistura fácil de 2:1, com uma adição de 10% do 

AZ9500 High Performance VOC Agent. Esta combinação permite a utilização do  Verniz 

CC6500 High Performance VOC Clear em quase todas as condições de aplicação.  

 

O novo Verniz CC6500 High Performance VOC Clear faz parte do conceito de Fast 

Repair, pequenas reparações, amolgadelas e riscos, que aumenta a produtividade 

através da redução do tempo de trabalho e de materiais utilizados.  

 

Koen Silverans concluiu, “Utilizadas em conjunto, a nossa família de produtos Cromax 

proporciona excelentes resultados. Em particular, os produtos do Cromax Performance 

System foram concebidos para proporcionar às oficinas a melhor combinação de 

produtividade, aplicação fácil e elevada qualidade.” 

 

Para mais informações, visite  www.cromax.com/eu/CC6500  

 

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. 

  

http://www.cromax.com/eu/CC6500
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