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Cromax acompanha sempre as últimas tendências de cores para automóveis 

 

23 de setembro de 2020 - De acordo com a produção dos fabricantes de 

automóveis, as cores de automóveis mais populares a nível mundial são o branco, o 

cinzento e o preto. A maioria das pessoas compra um automóvel com uma cor 

convencional, mas existe uma pequena tendência crescente de compradores de 

automóveis que optam por cores mais invulgares. Embora esta tendência confira um 

toque de cor às entradas das garagens e às ruas, estas cores chamativas podem ser 

problemáticas para os pintores quando têm de fazer uma reparação. Graças à vasta 

experiência em cores da Cromax®, uma marca de repintura global da Axalta, as 

tintas e as fórmulas da Base Bicamada Cromax® Pro apoiam as reparações até dos 

tons mais invulgares.  

 

Cores vivas e néon 

Desde o amarelo vivo e laranja ácido, até ao verde néon e roxo reluzente, as cores 

de automóveis invulgares são um nicho de mercado em crescimento. “A maioria dos 

compradores de automóveis está feliz em escolher uma cor metalizada ou padrão 

oferecida pelos fabricantes, mas para alguns clientes, destacar-se da multidão e 

chamar a atenção com a cor do automóvel é tão importante como o próprio 

automóvel”, afirmou Thomas Cool, Training e Technical Service Leader da Cromax 

na Europa, Médio Oriente e África (EMEA).  

 

Tecnologia avançada 

Proporcionar a reparação perfeita da cor de um automóvel pode ser uma tarefa difícil, e 

isto é especialmente verdade para as cores que estão fora da norma. A Cromax oferece 

às oficinas uma vantagem competitiva em termos de cores com a sua Base Bicamada 

Cromax Pro. Este produto faz parte de um sistema de tecnologia de tintas avançado que 



 

 
 
 

inclui corantes, binders, controladores e outros componentes, que contribui para as 

oficinas obterem uma correspondência de cores precisa até para as cores mais difíceis.  

 

Thomas Cool acrescentou, “Estamos constantemente a adicionar novos corantes com 

pigmentos especiais à gama Base Bicamada Cromax Pro, assim como novas colorações 

para verniz. Graças à estreita colaboração com OEMs, estamos numa posição ideal não 

só para antecipar as futuras tendências de cores, como também para desenvolver novas 

tintas e fórmulas que os pintores podem encontrar quando utilizarem o nosso sistema de 

gestão de cores digital avançado, o ChromaConnect.”  

 

O ChromaConnect oferece às oficinas máxima liberdade e flexibilidade nos 

processos digitais totalmente sem fios, em todas as tarefas, desde a 

correspondência de cores até à mistura de cores. Esta abordagem baseada na Web 

proporciona aos pintores controlo total sobre todos os aspetos da gestão de cores 

através de dispositivos ligados à rede através de Wi-Fi, incluindo balanças e 

impressoras sem fios, assim como o espetrofotómetro mais avançado da Cromax, o 

ChromaVision® Pro Mini, e o ChromaWeb, o software de busca de cor abrangente 

baseado na Web da Cromax.  

 

Mas o apoio não para aqui. Para mostrar métodos de reparação habituais e abordar 

os desafios mais relevantes enfrentados pelos pintores, a Cromax oferece uma série 

de vídeos de formação no seu canal do YouTube, designada Let’s get to work. 

Nestes vídeos, um especialista técnico mostra a utilização correta dos produtos de 

pintura Cromax e processos de aplicação. 

 

Para mais informações sobre a Cromax e Base Bicamada Cromax, visite 

www.cromax.pt/cromaxpro ou aceda aos vídeos de formação Mãos à obra em 

www.Youtube.com/cromaxofficial. 

 

Sobre a Cromax 

http://www.cromax.pt/cromaxpro
http://www.youtube.com/cromaxofficial


 

 
 
 

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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