
 

 
 
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

Cromax lança novo aditivo para plásticos AZ9700 Ultra Performance 

 

7 de descimbre de 2021 – A Cromax anunciou a introdução do novo aditivo para 

plásticos AZ9700 Ultra Performance que visa melhorar a eficácia da gama de Aparelhos 

Ultra Performance Energy PS1081-PS1084-PS1087 e NS2081-NS2084-NS2087 

molhado sobre molhado.  

 

O AZ9700 Ultra Performance pode ser aplicado diretamente na superfície e tem a 

flexibilidade e as propriedades de aderência necessárias para a pintura das peças 

de plástico habituais do exterior dos veículos.  

 

Graças a este novo aditivo para aplicação direta em plástico, os Aparelhos Ultra 

Performance Energy PS1081-PS1084-PS1087 e NS2081-NS2084-NS2087 molhado 

sobre molhado requerem um processo com menos passos e menos produtos para a 

reparação de peças de plástico. Além disso, pode ser utilizado em todos os 

ValueShades, desde o branco puro ao preto. 

 

Com esta inovação tecnológica, o sistema Ultra Performance Energy System permite 

otimizar os fluxos de trabalho na reparação de substratos de plástico.   

 
Para mais informações, visite www.cromax.es. 

 

Sobre a Cromax 

A Cromax, uma marca global de pintura da Axalta, foi criada para aumentar a 

produtividade. As nossas tintas foram formuladas especificamente para otimizar o 

trabalho nas oficinas com processos avançados que poupam tempo, energia e materiais, 

aumentam a produtividade e reduzem os custos operacionais. As nossas soluções de 

valor acrescentado proporcionam aos clientes os sistemas mais avançados para 

http://www.cromax.es/


 

 
 
 

poderem aproveitar ao máximo todo o fluxo de trabalho. As nossas ferramentas 

inteligentes, a vasta experiência dos nossos colaboradores e a nossa rede de oficinas 

certificada fazem com que as nossas oficinas clientes sejam mais atrativas para os 

fornecedores de trabalho. Cromax – Impulsione a sua produtividade. 

 

### 

 

263 palavras 

 
Para informações de imprensa: 
 
Marta Masqué Barri 
Indaba 
78 York Street 
Londres W1H 1DP 
Tel.: +44 845 095 2800 
marta.masque@weareindaba.com 

Para mais informações: 
 
María Mena 
C/ Jesús Serra Santamans, 4  
08174 Sant Cugat del Vallès 
Barcelona 
Tel.: 93 610 6035 
maria.mena@axaltacs.com 

 

 

 
  

 


