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Novo guia de produtos Cromax para o calor e a humidade do verão não 
reduzirem o desempenho das oficinas  

 
5 de julho 2022 – Com a chegado do verão, o trabalho diário dos pintores é afetado 
pelas altas temperaturas e baixa humidade, que alteram a composição química das 
tintas e, por conseguinte, atuam de forma diferente ao habitual.  
 
Para contribuir para a produtividade das oficinas não ser afetada negativamente nos 
meses de verão, a Cromax® elaborou um guia de produtos recomendados no qual 
estão incluídos gráficos muito visuais para uma melhor escolha de produtos de 
acordo com a temperatura e humidade.  
 
Neste guia, a Cromax recomenda que seja escolhida primeiro uma combinação 
adequada de resinas para esta época. As resinas 1645WB e 1655WB foram 
concebidas especialmente para serem utilizadas em condições de baixa humidade 
com a base bicamada Cromax.  
Quando as condições de temperatura e humidade são extremas (>30 °C/<30% HR), 
recomenda-se a utilização das novas resinas WB2011, WB2021 e WB2031 e os 
controladores WB2043 e WB2045. Em condições de baixa humidade e altas 
temperaturas, deve ser adicionado o TN800W. A resina especial WB2093 é ideal 
para os disfarces com Cromax Pro em condições de baixa humidade. 
 
Na categoria dos ativadores, a Cromax recomenda a utilização do ativador lento 
VR1132 específico para verniz VR1120.  
No guia também estão especificadas as condições climáticas para os ativadores 
Energy Activator HT/HH AR7703 e Energy Activator HT/HH Lento AR7704, entre 
outros. Também se recomenda o Diluente Lento XB387.  
 
Outros produtos recomendados para esta época do ano são o aditivo retardante 
3989S e o aditivo AZ9101 imprescindível para misturar o verniz CC6600 em 
quaisquer condições, bem como o CC6400 nos meses de calor ou em grandes 
superfícies. 
 
Paralelamente, a Cromax relembra aos pintores a importância de se ter um 
higrómetro sempre à mão para medir a temperatura e a humidade. É essencial 
manter o nível de humidade correto para a aplicação do produto. Por último, é 
lembrado no programa ChromaWeb que é possível escolher a melhor resina de 
verão recomendada dependendo das condições específicas em cada momento. 
 
 



 

 
 
 

Para mais informações, consulte o guia completo, ou visite o canal de YouTube da 
Cromax ou visite www.cromax.com/pt. 
 

 

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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