Cromax® Pro Basecoat
Nový standard v lakování
karoserií automobilů

Cromax® Pro Basecoat

Nový standard v lakování karoserií automobilů
DuPont Refinish, dynamická globální značka materiálů pro opravu laků, představuje nový míchací systém podkladových laků na
bázi vody Cromax® Pro Basecoat - počátek nové generace špičkových opravárenských systémů lakování. Cromax® Pro Basecoat díky
komplexnímu vývoji nepřináší pouhé zlepšení kvality nátěru, ale hlavně zdokonalení celého technologického procesu. Garantuje
zvýšenou produktivitu a každodenní vynikající výsledky.

Použijte to nejlepší,
očekávejte nejlepší výsledky
Společnost DuPont Corporation již několik desetiletí přináší
přelomové produkty v oblasti lakování

Lepší produkt,
vyšší produktivita

automobilů. Mnoho výrobců automobilů

Míchací systém lak Cromax® Pro Basecoat znovu dokazuje, že

spoléhá, že jim technologie společnosti

společnost DuPont Refinish spolu s novými produkty přináší

DuPont poskytnou vysoce kvalitní

vždy o něco „ Víc než pouhé barvy … “. Každá vylepšená

nátěry, které jsou nejen vysoce odolné

vlastnost je přínosem pro Vaše podnikání, pro dobré jméno

a trvanlivé, ale také velmi atraktivní.

Vaší firmy a současně je i přínosem pro Vaše zákazníky.

Jedinečné, patentované a vždy inovativní technologie společnosti

Používání bází Cromax® Pro nabízí významné snížení množství

DuPont jsou pro sektor oprav automobilů zajišťovány společností

spotřebovaných materiálů a zvýšení kvality. Nejdůležitějším

DuPont Refinish. Produkty, systémy a know-how se spojují

přínosem k celkovému snížení Vašich nákladů je však rychlost

do ucelené nabídky, jejímž společným cílem je zvýšení produktivity

aplikace a krátké technologické časy. Opravíte proto více

a snížení nákladů při výrobě a opravách karoserií automobilů.

automobilů za stejný čas, zvýšíte výkon lakovny i její tržby.

Míchací systém Cromax® Pro Basecoat představuje nejnovější

Snížíte celkové náklady lakovny a Váš zákazník bude spokojen

z dlouhé řady produktů společnosti DuPont Refinish. Je dalším

s krátkou dobou trvání opravy a s nejvyšší kvalitou nového laku.

významným krokem pro posílení čelní pozice DuPont Refinish

Cromax® Pro Basecoat a další produkty DuPont Refinish jsou i

v oboru oprav autolaků. Cromax® Pro Basecoat nabízí nejvyšší

pro Vás tou nejlepší možnou volbou.

kvalitu a dosažení nejlepších výsledků. A to rychleji a úsporněji, což
vede ke zvýšení produktivity a efektivity. Míchací systém Cromax®
Pro Basecoat je skutečná špička v technologii oprav autolaků.

Jeden produkt, mnoho výhod
Cromax® Pro Basecoat je systém vodou ředitelných polyuretanových bází
určených k následnému přelakování bezbarvým lakem.
Cromax® Pro Basecoat Vám přináší excelentní vzhled a kvalitu povrchové
úpravy, materiálové a časové úspory při aplikaci a celkové zvýšení
produktivity Vaší lakovny.

Vysoká produktivita
Cromax® Pro Basecoat má vynikající kryvost a rychle
zasychá. Proto se nanáší pouze v jedné vrstvě s následným
přeprášením způsobem mokré do mokrého, tj. bez vytěkání
mezi vrstvami. A to i případech vícevrstvých odstínů, kdy
je vyžadován nástřik další speciální vrstvy. Výsledkem
je výrazné snížení spotřeby barvy a zkrácení doby nutné
k jejímu nanášení. Velmi krátká doba zasychání před
nástřikem bezbarvého laku dále zkracuje celkovou časovou
náročnost opravy a zvyšuje produktivitu Vaší lakovny.

			Vždy
			dokonalá shoda barev
Zákazníci ocení dokonalou shodu barev dosaženou díky
systému Cromax® Pro Basecoat. Rychlý a spolehlivý
spektrofotometr ChromaVision® spolu s dalšími
koloristickými nástroji zajistí vždy správnou recepturu na
požadovaný přesný odstín. A podle ní lze pak Cromax® Pro
Basecoat snadno připravit. Nástřik celého automobilu,
jednotlivých dílů nebo drobná bodová oprava nátěru – vše

Příjemné používání

bude provedeno zcela dokonale.

Díky snadnému míchání a nízké viskozitě umožňuje
Cromax® Pro Basecoat snadnou a rychlou přípravu,
filtrování i nanášení. Nízká viskozita umožňuje nejjemnější
rozprášení a tím hladký, rovnoměrný nástřik bez nebezpečí
tvorby „mráčků“ a velmi snadné provádění rozstřiků
do ztracena.

Všestranný systém
pro všechny typy oprav
Cromax® Pro Basecoat je velmi přizpůsobivý pro všechny
běžné aplikační podmínky a pro všechny typy oprav.
Od nástřiku celého vozu po drobné bodové opravy.
Kromě klasických odstínů nabízí i třívrstvé barvy a nátěry
s vícebarevnými efekty. Pro speciální použití může být
smíchán s 2K tužidlem. Mechanické a ochranné
vlastnosti tohoto nátěru jsou pak i bez přelakování
vynikající a je doporučen např. pro nástřik
motorových prostorů a pod. Ucelený míchací
systém obsahuje pigmentové koncentráty, pojiva
a několik aditiv pro speciální případy aplikace.
Systém je proto velmi přizpůsobivý a nenáročný na
velikost skladových zásob.

Špičková globální technologie
Cromax® Pro Basecoat je nejnovější vodou ředitelný míchací
systém od společnosti DuPont Refinish. Splňuje všechny
předpisy ČR a EU na obsah těkavých organických látek (VOC)
a vyhovuje i současným globálním požadavkům na ochranu
životního prostředí. Cromax® Pro Basecoat je ideálním
řešením pro trh s vysokými nároky na kvalitu a s přísnými
předpisy omezujícími vznikající emise.

Nositelem výjimečné kvality Cromax®
Pro Basecoat je nový způsob dispergace
pigmentů a nově použitá aditiva, která
optimalizují reologické vlastnosti podle

Rozsáhlé testy Cromax® Pro Basecoat prokázaly
jeho kvalitu a úspornost použití.

typu míchané barvy. Pastelové barvy tak mají vyšší kryvost,
metalízy a perletě mají rovnoměrný standardní vzhled bez
výrazného vlivu okolní teploty, vlhkosti a individuálního

Cromax® Pro Basecoat byl před uvedením na trh rozsáhle

způsobu provádění nástřiku.

testován. Při vývoji v rámci programu komplexního výzkumu
a testování společnost DuPont Refinish zdokonalila Cromax®
Pro Basecoat tak, že se z něho stal nejlepší produkt v oboru.
Překonává ostatní značky kvalitou, rychlostí aplikace a
produktivitou, nízkou spotřebou a celkovou úsporností.

Snadná aplikace,
rychlé získání znalostí
Dokonale formulovaný systém
autolaků Cromax® Pro Basecoat
je snadno použitelný ve všech
běžných lakovnách.
Můžete využít i Vaše dřívější
zkušenosti s používáním jiných
vodou ředitelných barev. Colorcar a.s a DuPont Refinish Vám
samozřejmě nabízí rychlé a účinné proškolení vašich zaměstnanců
ve svých školicích střediscích nebo přímo ve vaší lakovně, ve
Vašich skutečných podmínkách. I po tomto proškolení můžete
počítat s naší trvalou podporou. Společnost

Osvědčená řešení, prověřené výhody
Rozsáhlé testování potvrdilo, že Cromax® Pro Basecoat
vytvořil v oblasti oprav nátěrů automobilů kvalitativně nové
standardy :
- nanášení 1,5 vrstvy bez vytěkání šetří čas.
- vynikající krycí schopnost a tím nízká spotřeba
- rychlá, snadná a bezpečná aplikace.
- kvalitní pigmenty a koloristika pro dokonalou
barevnou shodu
- přizpůsobivý systém pro všechny typy oprav.
- komponenty rozšiřující možné podmínky pro aplikaci
- vynikající vzhled a odolnost proti mráčkování
- neviditelné opravy a snadné provádění rozstřiků

DuPont Refinish se cítí zavázána pomoci vám

do ztracena

dosáhnout co nejvyšší úroveň kvality, produktivity

- plnění všech požadavků na VOC a ochranu

a ekonomické úspěšnosti.Nabízíme Vám vždy

životního prostředí podle platné legislativy

„ víc než pouhé barvy … “.

EU a ČR

Edgar van Mierlo - vedoucí ředitel a vlastník firmy
Hans van Mierlo Autoschade, Waalwijk, Nizozemí

Leif Henriksen - vlastník firmy
Dyrup Autolakering, Odense, Dánsku

»Báze Cromax® Pro – hodnocení zákazníků v Nizozemí
V červnu 2009 jsme byli první opravnou karosérií v Nizozemí,
která zkoušela bázi Cromax® Pro. Splnila a překročila mé
očekávání toho, co by měla báze nabídnout. Báze Cromax®
Pro zajistila vynikající sladění barev a pomohla nám dosáhnout vyšší produktivity. Na konci prvního týdne jsem věděl, že
už se nevrátím k používání žádné jiné báze. Barvy je daleko
jednodušší sladit, obzvláště pomocí systému ChromaVision®.
Aplikační proces je daleko rychlejší a spotřebujeme méně barvy,
protože je potřeba méně vrstev k dosažení souvislého povrchu –
to radikálně zvyšuje naši produktivitu, šetří čas a peníze.«

»Bázi Cromax® Pro jsme začali používat v srpnu 2009.
Přechod z báze Cromax® na Cromax® Pro byl velice
jednoduchý a okamžitý, protože téměř žádné speciální
školení nebylo nutné. Okamžitě jsme zaznamenali výhody
báze Cromax® Pro. Krytí je prvotřídní, přičemž je kratší
doba schnutí. Spotřeba materiálu se rovněž drží na nízkých
úrovních díky aplikačnímu procesu s jednou a půl vrstvy.
Báze Cromax® Pro je velice účinná a zvýšila naši výkonnost
o jedno vozidlo za den, čímž se zvýšil náš zisk.«

Noureddine Ben Ali - ředitel opravny karosérií
Fashion Car bvba, Hoboken, Belgie
»Bázi Cromax® Pro používáme od září 2009. První věc, která mě při použití
báze Cromax® Pro fascinovala, byla jednoduchost jejího použití, což nám
ušetřilo obrovské množství času. Po použití jsem si všiml, že báze Cromax®
Pro zajistila krytí s extrémně dobrou kvalitou. Doba schnutí je také značně
kratší, obzvláště díky přísadám, které lze používat v závislosti na úrovních
vlhkosti. To znamená, že se auta v lakovací komoře střídají daleko rychleji,
což mi pomáhá značně zvýšit obrat. Báze Cromax® Pro mi pomáhá šetřit
čas a materiál, a tím se zvyšuje moje profitabilita. Už bych se nevrátil
k žádné jiné bázi.«

»Byli jsme zvědaví, zda by nám mohla báze Cromax® Pro opravdu
zvýšit produktivitu. Výhody báze Cromax® Pro byly okamžitě zřejmé.
Proces přechodu na bázi Cromax® Pro, který proběhl v našem
normálním pracovním prostředí, byl rychlý a snadný. Díky skvělé
přesnosti sladění barev, který poskytuje systém ChromaVision®,
nedošlo k žádným zdržením kvůli použití jiného produktu.
Dosahujeme dokonce lepšího krytí a nižší spotřeby produktu.
Celkově se naše produktivita zvýšila, protože přelakování zvládáme
rychleji a účinněji, což vede ke zvýšení našeho výkonu minimálně
o jedno auto za den.«
Fred Atalleh - vlastník firmy
Auto Total, sídlící v německém Bergisch-Gladbach, Německu

Jedná se o reálné zkušenosti zákazníků při úvodním uvedení na trh v Evropa.

DuPont Refinish je dynamická a celosvětově uznávaná značka opravárenských
autolaků. Nabízí zvýšení produktivity lakovny od příjmu až po předání
opraveného vozidla. Využívá přitom unikátní nátěrové systémy,
nové vysoce produktivní materiály a individuální pomoc při zlepšování
všech souvisejících podnikatelských aktivit.

www.dupontrefinish.eu
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Používání bází Cromax® Pro Vám přináší
materiálové úspory, časové a energetické úspory
při práci a jako bonus i zvýšení kvality povrchové
úpravy, … výsledkem je celkové zvýšení
produktivity.
-

Nanášení v 1,5 vrstvy bez mezivytěkání šetří čas.

-

Vynikající kyvost a tím i nižší spotřeby.

-

Velmi široké aplikační okno.

-

Rychlé zaschnutí do stádia odolného
maskovací pásce

-

Přizpůsobivý systém pro všechny typy oprav.

-

Vynikající odolnost proti mramorování a esteticky
dokonalý vzhled.

-

Kvalitní pigmenty a koloristika pro dokonalou
barevnou shodu

-

Snadné provádění rozstřiků do ztracena.

-

Vyhovuje všem globálním požadavkům na ochranu
životního prostředí

