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Den nya klarlacken i Ultra Performance Energy System.
•  CC6750 Ultra Performance Energy System Clear
• Cromax Pro Basecoat
•  PS1081 - PS1084 - PS1087 Ultra Performance 

Energy Surfacer
• NS2081 - NS2084 - NS2087 Ultra Performance Non-Sanding Surfacer
• PS1800 Metal Pretreatment Wipes

NYHET

EN EXTRA BOOST
I DIN LACKERINGSPROCESS 



TA PRESTANDAN TILL 
NYA NIVÅER  
LACKA FLER BILAR MED 
MINDRE ENERGI
Ta lackeringen till en ny nivå med vår nya CC6750 Ultra Performance 
Energy System Clear. Flexibel applicering i 1,5–2 skikt och mycket god 
vertikal stabilitet gör det enkelt och säkert att använda. Den utmärkta 
fyllningseffekten bidrar också till utmärkta resultat. Tack vare den 
revolutionerande hartstekniken sparar du både tid och energi genom att torka 
snabbt vid 20 °C eller 40 °C. Och eftersom Cromax® Pro Basecoat inte 
längre behöver aktiveras är bearbetningen ännu mer effektiv vid arbete helt 
i Ultra Performance Energy System.

01  FLEXIBEL APPLICERING i 1,5–2 skikt  
CC6750 klarlack är så flexibelt att den kan anpassas optimalt för att matcha  
OEM-strukturen.

02  UTMÄRKT VERTIKAL STABILITET  
För pålitliga och professionella resultat.

03  FÖRBÄTTRAD FYLLNINGSKAPACITET  
Spara tid och minska poleringsjobbet med förbättrad täckning av damm/smutspartiklar. 
Uppnå mycket god absorption av översprutning.

04  SPECIELLT FÖR SNABBTORKNING VID LÄGRE TEMPERATUR  
Torkar bäst vid lägre temperaturer: 10–15 minuter vid 40–45 °C eller 30–55 minuter 
vid 20 °C – reducerar energiförbrukningen. Kan även torkas under 5–10 minuter vid 
60–65 °C för extremt snabb torkning.

05  UTMÄRKTA HÄRDNINGSEGENSKAPER  
Fordonet kan tas ut ur sprutboxen efter bara 10–15 minuter vid 40–45 °C. 
Efter nedkylningen är ytan redan tillräckligt hård för att återmonteras och poleras. 
Detta ökar din produktion avsevärt.

06  ENKEL OCH FLEXIBEL ATT MIXA  
Kan enkelt mixas för användning i speciella OEM-kulörer. 
Lägg bara till AZ9405 Elastic Additive för användning på plastdelar.



MAXIMERA EFFEKTIVITETEN
Vårt system är den snabbaste produktlösningen på marknaden när det gäller 
arbetshastighet. 

MAXIMAL GENOMSTRÖMNING
Minska reparationstiderna till endast 71 minuter med hjälp av vår PS1081 - 
PS1084 - PS1087 Ultra Performance Energy Surfacer. Eller minska tiden till 36 
minuter med NS2081 - NS2084 - NS2087 Ultra Performance Non-Sanding 
Surfacer. Det är minst 50 % snabbare än jämförbara produktlösningar.

MAXIMAL ENERGIBESPARING
Detta är det bästa systemet som gör att du kan torka helt vid 40 °C eller 
omgivningstemperatur utan att tumma på kvaliteten. Det betyder besparingar  
på upp till 70 % av energikostnaderna.

SKRUVA UPP DIN
VERKSTADS
POTENTIAL TILL MAX

Snabbtorkande
Enastående kvalitet

Använd mindre energi



 Snabba upp ditt arbetsflöde och avsluta fler fordon varje dag
 Minska energikostnaderna genom att torka vid låg temperatur
 Visa upp ditt miljötänk med minskade CO2-utsläpp
  Öppna upp för nya intäkter genom att erbjuda dina kunder reparationer med returer samma dag – 
eller returer inom bara några timmar.

CC6750 ULTRA PERFORMANCE ENERGY SYSTEM CLEAR 
BRA FÖR DINA AFFÄRER
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CC6750 ULTRA PERFORMANCE 
ENERGY SYSTEM CLEAR
KLARA FÖRDELAR

Cromax, ett globalt lackvarumärke från Axalta, är utformat för 
att öka produktiviteten. Våra lacker är speciellt framtagna för att 
optimera verksamheter med hjälp av avancerade tids-, energi- och 
materialbesparande processer som ökar genomströmningen och sänker 
driftskostnaderna. Våra värdeskapande lösningar ger kunderna de mest 
avancerade systemen så att de får ut det bästa av hela arbetsflödet. Och 
våra smarta verktyg, våra medarbetares djupa kunskaper samt styrkan 
i våra godkända nätverk bidrar alla till att göra verkstadskunder mer 
attraktiva för uppdragsgivare. Cromax – öka din produktivitet.

Om du vill ha mer information skannar du QR-
koden eller besöker:

cromax.com/se/cc6750

CC6750 Ultra Performance Energy System Clear är 
en del av vårt revolutionerande Ultra Performance 
Energy System, och har utformats för att förbättra 
arbetsflödet i din verkstad. CC6750 Clear är enkel 
att använda, torkar snabbt och gör att du kan 
hantera fler fordon. Torkning vid låga temperaturer 
på 20 °C eller 40 °C sparar stora energikostnader. 
God fyllningskraft och utmärkt vertikal stabilitet 
garanterar förstklassiga resultat.

Axalta Coating Systems
Södra Långebergsgatan 14
421 32 Västra Frölunda
cromax.com/se


