
AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND

SISTEMA DE ULTRA 
DESEMPENHO 
ENERGÉTICO 
VELOCIDADE ULTRA 
ELEVADA

“ISTO É ULTRA 
PRODUTIVIDADE!”



TO FOLLOW

= 36 mins.

BASE BICAMADA  
CROMAX PRO

▯
Aplicação, evaporação, 
secagem a 40 °C  
18 mins.

NS2081 – NS2084 – NS2087
▯

Aplicação, evaporação a 20 °C  
6 mins*

CC6700 
▯

Aplicação, evaporação, 
secagem a 60 °C 
12 mins.

E-COAT (lixado e limpo)
▯
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01 TECNOLOGIA PATENTEADA
A chave para o poder do Sistema de Ultra Desempenho 
Energético é a tecnologia patenteada da Axalta na sua 
essência. Utiliza a humidade, bem como a temperatura, 
para tornar o processo de secagem mais rápido.

EFICIÊNCIA IMBATÍVEL NA REPINTURA
Ao utilizar o Sistema de Ultra Desempenho Energético com 
a Base Bicamada Cromax Pro, poderá realizar um trabalho 
em apenas 36 minutos. Isto é pelo menos 50% mais rápido 
do que as soluções de produtos comparáveis existentes 
no mercado. Mesmo sem a secagem forçada, o tempo do 
processo é de apenas 75 minutos.

MELHORA O RENDIMENTO DA CABINE DE PINTURA
Sem mais congestionamentos na cabine. Os tempos de 
ocupação na cabine podem ser reduzidos em pelo menos 
25% - libertando-a para outros trabalhos.

TEMPOS RÁPIDOS DE TRABALHO PARA PEÇAS NOVAS
Graças ao seu tempo de evaporação extremamente curto, 
o novo NS2801 - NS2084 - NS2087 Ultra Performance  
Non-Sanding Surfacer está pronto para aplicação após um 
tempo de evaporação de apenas cinco minutos.

SECAGEM RÁPIDA DO VERNIZ
Quando se trata da secagem, o Verniz CC6700 Ultra 
Performance Energy é super-rápido. Pode sair da cabine 
após apenas 10-15 minutos a 40 °C.
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VELOCIDADE IMBATÍVEL  
NA REPINTURA

O Sistema de Ultra Desempenho Energético  
é o mais inovador do mercado. Para as oficinas, 
isto significa um processo de pintura o mais curto 
possível, poupanças significativas nos custos 
de energia e resultados excecionais. 

*Dependendo das condições climáticas locais
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