
 

 
 
 
 

 

 

Geen embargo 

Axalta Coating Systems investeert het 3e jaar van zijn 
programma 32 miljoen US $ in Brazilië   
 
Nieuwbouw in 2014 zal watergebaseerde productiecapaciteit opdrijven  
 
PHILADELPHIA, PA Februari 2014 – Axalta Coating Systems, een wereldspeler in 

vloeibare en poedercoatings, start nu de volgende stap in de aanzienlijke uitbreiding 

van de productie van zijn watergebaseerde lakken in de Guarulhos vestiging in 

Brazilië. De bouw ervan dit jaar staat voor het derde jaar van een 

investeringsprogramma van 32 miljoen $. De bijkomende installaties zullen goed zijn 

voor een ruime verdubbeling van de capaciteit tot meer dan 4,5 miljoen liter. Hiermee 

kan Axalta voldoen aan de vraag van de OEM-fabrikanten in Zuid-Amerika waar de 

vooruitzichten voor de auto- en voertuigenmarkt blijven toenemen. De bijkomende 

productie zou voorhanden moeten zijn in 2015.  

 

Guarulhos is de grootste fabriek van Axalta in Latijns-Amerika. Ze bevoorraadt de 

klanten in Brazilië, waar Axalta reeds de grootste autolakkenleverancier voor OEM is, 

en ook nog Argentinië, Venezuela en Colombia. De nieuwe productie-eenheid zal 

watergebaseerde lakken maken en de bestaande fabriek aanvullen met 

kwaliteitsvolle producten voor de schadeherstel- en industriële sector. De bestaande 

plant zal uiteraard verder blijven produceren in Guarulhos.  

 

"Deze immense regio is een van de snelst groeiende automarkten met Brazilië in de 

voorhoede", aldus Charlie Shaver, voorzitter en CEO van Axalta. "We zijn 

vastberaden om gelijke tred te houden met de toenemende vraag naar autolakken en 

aan de wensen van onze klanten te voldoen die steeds vaker de keuze willen hebben 

om over te stappen naar watergebaseerde technologie." 
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Axalta is een toonaangevende speler in de ontwikkeling van watergebaseerde 

laktechnologie voor zowel OEM- en schadeherstelklanten. Het productieproces 

maakt gebruik van een op water gebaseerd technologiesysteem om ‘Lean and Green 

Automotive Coatings’ te produceren die de OEM's kunnen gebruiken in hun streven 

naar een aanzienlijke vermindering van vluchtige organische stoffen (VOS), van 

energieverbruik en van investeringen. Het ‘Lean and Green Automotive Coating’-

proces omvat minder basislakken en 3 natte coatings waarmee men een volledige 

dekking kan uitvoeren zonder te moeten uitdampen en bakken tussen de diverse 

lagen door. De verhoogde productiviteit komt uiteindelijk alle klanten ten goede, 

terwijl de afwerking van de voertuigen nog steeds onberispelijk blijft. Daarnaast zijn 

de Axalta watergebaseerde producten wezenlijk milieuvriendelijk en ze voldoen aan 

de wereldwijde milieunormen zoals de Europese VOS Verordening 2004/42/EC, die 

Axalta ook naleeft in Brazilië. Ze kunnen zeker bijdragen tot de vermindering van de 

totale ecologische voetafdruk van de auto-industrie. 

 

"Ons engagement om te investeren in Brazilië belichaamt niet alleen onze toewijding 

aan onze klanten maar ook ons vertrouwen in de Braziliaanse economie," voegde 

Jorge Cossio, vicepresident van Axalta in Latijns-Amerika er nog aan toe. "De 

enorme groei van de Braziliaanse consumentenmarkt is goed nieuws voor iedereen 

en we zijn blij dat we kunnen bijdragen aan dit nationale succesverhaal." 

 

De investering in Brazilië volgt snel na een andere plechtigheid eerder in januari dit 

jaar in Shanghai - China - waar Axalta de eerstesteenlegging vierde van de bouw van 

een nieuwe productie-eenheid van eveneens watergebaseerde lakken voor de OEM 

en een uitbreiding is van de productie in de zuidelijke en westelijke regio's van China.  

  
### 

486 woorden 

 

Axalta Coating Systems is een toonaangevende wereldwijde leverancier van vloeibare en 
poedercoatings voor de automobiel-, transport-, algemene industrie en bepaalde architectuur 
en interieurklanten. Axalta zal blijven voortbouwen op haar 145 jaar lange ervaring in de 
coatingsindustrie. Voor meer informatie, ga naar www.axaltacoatingsystems.com. 
 


