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Cromax: tacklar utmaningarna med att reparera tintade klarlacker 

 

1 september 2021 – Cromax®, ett globalt lackvarumärke från Axalta, har lanserat en 

ny instruktionsvideo i serien Let’s get to work med fokus på reparationsprocessen vid 

användning av tintade klarlacker. Användningen av dessa djupa, livliga och intensiva 

kulörer, i synnerhet röda och högkromatiska blå nyanser, har ökat dramatiskt i OEM-

fordonstillverkningen. 

 

Thomas Cool, Axalta Refinish Academy manager för Belgien och refinish product 

specialist för regionen Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA), säger: ”Dessa 

krävande kulörer blir inte bara alltmer populära utan kan även ses som kniviga att 

reparera, så det är helt avgörande att verkstäderna har tillgång till rätt verktyg för att 

reparera dem på ett produktivt sätt. I den senaste videon demonstrerar våra tekniska 

experter både kant-till-kant-metoder och tekniker för att få reparationslacken att 

smälta in, och de ger även sina bästa tips om de viktigaste sakerna man måste tänka 

på vid den här sortens reparationer.” 

 

Instruktionsvideorna i serien Let’s get to work finns online och är framtagna för att 

göra lackerarnas arbete lättare genom att presentera enkla, precisa och mycket 

lättillgängliga applikationsanvisningar för vanliga reparationsmetoder, direkt från 

experterna, och de har blivit än mer relevanta på sistone.  

 

”Även om dessa videor bara utgör en del av vår arsenal med kursverktyg, så ingår de 

i vårt utbud – och just nu är de mycket relevanta. De är en central lösning i ett skede 

då utbildning i form av personliga möten inte alltid är ett alternativ, men verkstäderna 

måste hålla sig à jour med de senaste reparationsmetoderna”, säger Cool. 

 



 

 
 
 

Videoserien Let’s get to work finns på Cromax YouTube-kanal på 

www.youtube.com/cromaxemea. Och läs mer om hur Cromax instruktionsvideor utgör en 

del av Cromax arsenal med utbildningsverktyg genom att besöka kursdelen på 

webbsidan www.cromax.com/se.  

 

Om Cromax 

Cromax, ett globalt lackvarumärke från Axalta, är avsett för att öka produktiviteten. Våra 

beläggningar är speciellt framtagna för att optimera verksamheter med hjälp av 

avancerade tids-, energi- och materialbesparande processer som ökar 

genomströmningen och sänker driftkostnaderna. 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 – främjar er produktivitet.     
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