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Cromax tänjer produktivitetsgränserna med sitt Ultra Performance Energy System 

och nya Ultra Performance Non-Sanding Surfacers 

 
 
Syftet med Ultra Performance Energy System från Cromax® är att ge lackerare snabbare 

processer och samtidigt minska energiförbrukningen. Med hjälp av Axaltas 

revolutionerande teknik ger systemet verkstäder flexibiliteten att välja rätt produkter i 

förhållande till arbetsbelastningen genom att finna balansen mellan snabbhet och 

energiförbrukning, samtidigt som det garanterar enastående resultat. Ultra Performance 

Energy System omfattar: PS1800 Metal Pretreatment Wipes, Ultra Performance Energy 

Surfacers PS1081, PS1084 och PS1087, de nya Ultra Performance Non-Sanding 

Surfacers NS2081, NS2084 och NS2087, möjligheten att välja mellan Cromax Basecoat 

och Cromax Pro Basecoat, samt CC6700 Ultra Performance Energy Clear. 

 

Rebecca Björner Marketing Manager, säger: ”De nya Ultra Performance Non-Sanding 

Surfacers NS2081 (vit), NS2084 (grå) och NS2087 (svart), tar Ultra Performance Energy 

System till en ny nivå.” 

 

Tack vare den patenterade Axalta-tekniken åstadkommer vått-i-vått-produkterna i den 

nya Ultra Performance Non-Sanding Surfacers-serien marknadens effektivaste 

preparationsprocess för lackering av nya delar. ”När man använder Ultra Performance 

Non-Sanding Surfacers i kombination med Cromax Pro Basecoat och CC6700 Ultra 

Performance Energy Clear kan en fordonsdel lackeras på bara 36 minuter, vilket innebär 

en stor förbättring av produktiviteten i verkstaden”. 

 

Lätta att blanda 
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Ultra Performance Non-Sanding Surfacers blandas med AR7202 Non-Sanding Surfacer 

Activator och AZ9800 Energy Surfacer Accelerator enligt det enkla 

blandningsförhållandet 1:1:0,2. Dessa surfacers finns tillgängliga i tre nyanser – vitt 

(VS1), grått (VS4) och svart (VS7) – och utgör en del av konceptet ValueShade®, som 

ger det optimala primerskiktet för alla topplackskulörer, för snabbare täckning och 

minskad energiförbrukning.  

 

Utmärkt vertikal stabilitet och extremt kort avluftningstid 

Ultra Performance Non-Sanding Surfacers speciella sammansättning ger dem hög 

stabilitet på vertikala ytor. De är lätta att hantera och går snabbt att applicera i bara ett 

eller två skikt. Och med en imponerande avluftningstid på bara fem minuter innan 

Cromax Basecoat eller Cromax Pro Basecoat kan appliceras, kan delarna poleras för att 

avlägsna dammpartiklar eller överlackeras nästan omedelbart, utan att behöva 

blåstorkas eller torkas med IR-teknik. Detta hjälper lackerarna att optimera sitt 

arbetsflöde och därmed öka genomströmningen.  

 

Tack vare innovativ teknik gör Ultra Performance Energy System det möjligt för lackerare 

att uppnå ett högkvalitativt utseende med enastående glanshållning efter 

topplackeringen. 

 

”Samtliga produkter i Ultra Performance Energy System är framtagna för att hjälpa 

verkstäder uppnå högre genomströmning och samtidigt använda mindre energi. Och 

även om en verkstad väljer att låta en reparation enbart lufttorka, tar den totala 

processen endast 74 minuter och ger ändå enastående resultat”, säger Rebecca ”Det är 

det enda systemet som fungerar vid 60°C, 40°C och till och med 20°C, vilket innebär att 

man sparar upp till 70 procent av energikostnaderna utan att det går ut över kvaliteten 

eller snabbheten.” 

 

Mer information om de nya Ultra Performance Non-Sanding Surfacers och Ultra 

Performance Energy System finns på www.cromax.com/se/ultrasystem.  

http://www.cromax.com/se/ultrasystem
http://www.cromax.com/se/ultrasystem
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Om Cromax 

Cromax, ett av Axaltas globala lackmärken för billackeringsverkstäder, ger ökad 

produktivitet rakt igenom lackeringsverkstaden, med lacksystem framtagna för snabba 

och korrekta applikationer. Lokalt anpassade företagslösningar, avancerad 

kulörmätningsteknologi, marknadsföringsstöd och praktiska innovationer utgör basen för 

en högproduktiv lackeringsprocess. Cromax hjälper verkstäder att driva verksamheten 

framåt.  
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