
AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND

SISTEMA DE ULTRA 
DESEMPENHO ENERGÉTICO
ALCANCE O EQUILÍBRIO 
PERFEITO 

“ EU OBTENHO UM MAIOR 
RENDIMENTO UTILIZANDO 
MENOS ENERGIA.”

SISTEMA DE ULTRA 
DESEMPENHO ENERGÉTICO 



PINTE MAIS VEÍCULOS COM MENOS ENERGIA
O Sistema de Ultra Desempenho Energético é bom para o negócio. Não só proporciona tempos 
mais rápidos de processo, como reduz também o consumo de energia. De facto, é o único 
sistema que funciona a 60 °C, 40 °C, e mesmo a 20 °C. Assim, poderá alcançar o equilíbrio 
entre velocidade e consumo de energia que melhor se adapte à carga de trabalho na sua oficina.

SISTEMA DE ULTRA 
DESEMPENHO 
ENERGÉTICO 

PROCESSAMENTO  
A ELEVADA 
VELOCIDADE
Conclua os trabalhos de reparação 
no menor tempo possível e reduza os 
tempos de processo em até 50%.

+

+

POUPE NOS CUSTOS 
DE ENERGIA
Este é o único sistema que seca a 40 °C, 
ou mesmo a 20 °C, o que significa 
poupanças nos custos de energia de até 
70%, sem comprometer a qualidade ou 
a velocidade.

Todos os produtos no sistema 
incluem o ícone de Ultra 
Desempenho Energético para 
mostrar que são compatíveis 
uns com os outros.

O SISTEMA MAIS INOVADOR  
NO MERCADO
O Sistema de Ultra Desempenho Energético utiliza tecnologia 
patenteada desenvolvida exclusivamente pela Axalta – um dos 
maiores fabricantes de tintas no setor da repintura. Esta tecnologia 
altamente inovadora utiliza a humidade ambiente para acelerar 
o processo de secagem. 

ACABAMENTO 
MUITO BRILHANTE
Adicionalmente à sua rápida velocidade 
de processo e baixo consumo de energia, 
o sistema proporciona um excelente 
acabamento com um brilho espelhado 
e profundo.



+

+

“ISTO É ELEVADO 
DESEMPENHO.”

NOVIDADE!

Com o novo NS2081 – NS2084 
– NS2087 Ultra Performance Non-
Sanding Surfacer, pode agora repintar 
uma peça nova em apenas  
36 minutos.

= 36 mins.

BASE BICAMADA 
CROMAX PRO 

Aplicação, evaporação, 
secagem a 40 °C 
18 mins.
NS2081 – NS2084 – NS2087

Aplicação, evaporação a 20 °C 
6 mins.
*Dependendo das condições climáticas locais

CC6700

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

E-COAT (lixado e limpo)

TOALHETES DE PRÉ-TRATAMENTO PARA METAIS PS1800  
NOVIDADE: NS2081  NS2084 - NS2087 ULTRA PERFORMANCE NON-SANDING SURFACER 
PS1081 - PS1084 - PS1087 ULTRA PERFORMANCE ENERGY SURFACER  
BASE BICAMADA CROMAX PRO E BASE BICAMADA CROMAX  
VERNIZ CC6700 ULTRA PERFORMANCE ENERGY

Um conjunto de produtos desenvolvido para serem eficientes
SISTEMA DE ULTRA DESEMPENHO ENERGÉTICO



A Cromax foi concebida para aumentar a produtividade em toda a oficina, 
com sistemas de revestimento concebidos para uma aplicação fácil e precisa. 
As nossas soluções empresariais localizadas, tecnologia avançada de medição 
de cores, apoio de marketing e inovações pragmáticas constituem a base de 
um processo de repintura altamente produtivo. A Cromax ajuda as oficinas 
a fazerem progredir o seu negócio.

SISTEMA DE ULTRA 
DESEMPENHO ENERGÉTICO 

Para mais informações, faça o scan do 
código QR ou visite:

cromax.pt/ultrasystem

GRAÇAS À TECNOLOGIA REVOLUCIONÁRIA DA AXALTA NO SISTEMA 
DE ULTRA DESEMPENHO ENERGÉTICO, PODERÁ: 

MAXIMIZAR A VELOCIDADE  
É o sistema de repintura mais rápido do mercado.

 REDUZIR O CONSUMO DE ENERGIA  
É o único sistema que pode ser totalmente seco a 20 °C, sem comprometer a qualidade ou a velocidade.
ALCANÇAR EXCELENTES RESULTADOS  
Independentemente da velocidade ou da temperatura de secagem, poderá contar com uma excelente 
retenção de brilho depois da aplicação.

©
20

18
 A

xa
lta

 C
oa

tin
g 

S
ys

te
m

s.
 T

od
os

 o
s 

di
re

ito
s 

re
se

rv
ad

os
.

axalta.pt

ABRA NOVAS OPORTUNIDADES  
PARA O SEU NEGÓCIO
OTIMIZE O SEU FLUXO DE TRABALHO: Não permita que a sua cabine de pintura se torne 
num ponto de estrangulamento. Tempos de secagem mais rápidos significam que pode reduzir 
drasticamente os tempos de ocupação da cabine de pintura para tornar o fluxo de trabalho 
mais eficiente.

EXECUTE MAIS REPARAÇÕES TODOS OS DIAS: Reparações mais rápidas significam 
que você pode alcançar um rendimento superior.

MINIMIZE O INVESTIMENTO DE CAPITAL: As cabines de pintura mais antigas podem 
ter dificuldade em proporcionar uma temperatura ideal de 60-65 °C. Mas o nosso novo sistema 
proporciona resultados de topo a 20 °C ou 40 °C – por isso, não necessita de gastar dinheiro 
na atualização da sua cabine.

TORNE VIÁVEIS AS PEQUENAS REPARAÇÕES: Graças a uma velocidade de 
processamento mais elevada, torna-se financeiramente viável executar pequenas reparações – 
o que poderá ser bastante rentável.

DISPONIBILIZE UM SERVIÇO DE REPARAÇÃO NO MESMO DIA: Devido ao aparelho 
e verniz de secagem rápida, poderá oferecer aos clientes uma reparação de qualidade 
“no mesmo dia” (Reparação Rápida) ou mesmo “enquanto aguarda”. Isso liberta também  
espaço, com menos veículos estacionados nas instalações.

Portepim, Sociedade de 
Representações, S.A.
Ribeira de Eiras
Adémia
3020-326 Coimbra
239 433 728
cromax.pt


