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Előzze meg a költséges fényszóró-cserét a Cromax új javítókészletével  
 
 

Kőfelverődés, UV-sugárzás, helytelen ápolás és karbantartás, egyéb mechanikai hatások 

– mind károsíthatják, elhomályosíthatják vagy besárgíthatják a jármű fényszóróit. Ezek a 

annyira károsíthatják a polikarbonát fényszórót, hogy csökkenthet a áteresztett fény 

mennyisége és így növekedhet a balesetek kockázata.  

 

Mostantól, köszönhetően a Cromax® új 

javítókészletének, a műhelyek könnyen 

megjavíthatják a fényszórókat a cseréjük 

helyett. Az új Cromax fényszóró-javító 

készlet kiváló minőségű festékanyagokat 

tartalmaz a polikarbonát fényszórók kisebb 

karcolásainak és besárgulásának 

javítására.  

 

 

A szett tartalma: 400ml DR5500A Headlight Degreaser spray, 250ml PS5501A Headlight 

Primer spray, amely védi a polikarbonát lencsét és jó tapadást biztosít egy zárt 

szórásmenetben, és 2x250ml CC5502A 2K Headlight Clear spray, amely tartósabb 

védelmet biztosít egyetlen rétegben, mint a hagyományos 1K színtelen lakkok. A spray 

kiszerelésnek köszönhetően a termékek a szórófülkén kívül, egy jól szellőző helyen is 

használhatók, így ez a munka nagyon könnyű és gyors.  
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A szettben levő sprayk külön-külön is megrendelhetők lesznek, a cikkszámok a 

következők: 

10904  CROMAX HL5500 HEADLIGHT REPAIR KIT 
10905  CROMAX CC5502A 2K HEADLIGHT CLEAR 250ML  

10906  CROMAX PS5501A 1K HEADLIGHT PRIMER 250ML 

10907  CROMAX DR5500A HEADLIGHT DEGREASER 400ML 

 

“A Cromax olyan megoldásokat nyújt, amely a fényezők munkáját még termelékenyebbé 

teszi, és ezalól az új fényszóró-javító készlet sem kivétel. Használatával a műhelyek 

hozzáadott értéket kínálhatnak partnereiknek. Lehetővé teszi a kopott és sérült 

fényszórók gyors és egyszerű javítását kb. 50 perc alatt anélkül, hogy el kellene 

távolítani az autóról.” mondja Dries Van den Bergh, Cromax Brand Manager Európa, 

Közel-Kelet és Afrika régióban (EMEA). 

 

Ez a rendszer nem alkalmas törött, deformált, repedt vagy törött fényszórók javítására. 

 

További információt a www.cromax.com/eu oldalon vagy értékesítőnktől kaphat. 
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