
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til øjeblikkelig offentliggørelse 
 

Axalta Coating Systems begynder tredje år af deres USD$32 millioner 
investeringsprogram i Brasilien 
 
Konstruktion i 2014 vil udvide produktionskapacitet af vandbaseret lak 

 

PHILADELPHIA, PA, USA, 4. februar, 2014 – Axalta Coating Systems, som er en førende 

global leverandør af våd- og pulverlakker, begynder nu på næste konstruktionstrin imod at 

udvide deres produktionskapacitet af vandbaseret lak, på firmaets anlæg i Guarulhos, Brasilien. 

2014-konstruktionen repræsenterer det tredje år af et USD$32 investeringsprogram. Det ekstra 

anlæg vil mere end fordoble kapaciteten, til mere end 4,5 millioner liter (1,2 millioner gallon), 

hvilket vil opfylde kravene fra bilindustrien (OEM) i Sydamerika, hvor antallet af biler forventes 

at fortsætte med at stige støt. Forventet produktionsstart for det nye anlæg er 2015. 

 

Anlægget i Guarulhos er Axaltas største produktionsanlæg i Sydamerika. Anlægget skal 

forsyne kunder i Brasilien, hvor Axalta allerede er den største enkeltstående leverandør af 

lakker til bilindustrien (OEM), samt til kunder i Argentina, Venezuela og Colombia. Det nye 

anlæg vil producere vandbaserede lakker og supplere den igangværende produktion af 

kvalitetsprodukter til kunder i reparations- og industrielsegmenter, der fortsat vil blive produceret 

på Guarulhos-anlægget. 

 

“Regionen er et af de hurtigst voksende markeder for produktionen af biler, med Brasilien i 

spidsen for dette,” forklarer Charlie Shaver, bestyrelsesformand og administrerende direktør for 

Axalta.” Vi er forpligtede til at holde trit med den stigende efterspørgsel efter autolakering og 
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opfylde vores kunders behov, som i stigende grad ønsker mulighed for at konvertere til 

vandbaseret teknologi.”  

 

Axalta er markedsførende indenfor udviklingen af vandbaseret teknologi til både OEM 

(bilproducenter) og refinish-kunder. Firmaets vandbaserede fremstillingsproces benytter et 

globalt vandbaseret teknologisystem til at fremstille "magre og grønne overfladebehandlinger til 

bilindustrien", som OEM-producenter (producenter af automobiloriginaludstyr) kan bruge til i høj 

grad at reducere flygtige organiske forbindelser (VOC), energiforbrug og investeringer. Den 

"magre og grønne” proces til fremstilling af lakker til bilindustrien omfatter overfladebehandling 

uden grunder og 3-Wet-overfladebehandlinger, som kan opnå optimal performance af lagene 

uden at skulle aflufte og tørre mellem lagene. Den øgede produktivitet resulterer i et bedre 

resultat for kunden, samtidig med en uovertruffen lakering på køretøjer. Desuden er Axaltas 

vandbaserede produkter i sig selv miljøvenlige og opfylder globale miljømæssige krav, såsom 

EU’s VOC-direktiv 2004/42/EF, som Axalta overholder i Brasilien, og som kan bidrage til at 

reducere det samlede miljømæssige fodaftryk af bilindustrien. 

 

“Vores forpligtelse til at investere i Brasilien, afspejler ikke kun vores forpligtelse over for vores 

kunder, men også vores tillid til den brasilianske økonomi,” tilføjede Jorge Cossio, 

Vicepræsident for Axalta i Sydamerika. “Den enorme vækst i Brasiliens forbrugermarked 

gavner os alle, og vi er glade for at være i stand til at bidrage til den nationale succeshistorie.”  

 

Investeringen Brasilien følger en ceremoni tidligere i januar, i Shanghai, Kina, hvor Axalta tog 

første spadestik til opførelsen af en ny vandbaseret produktion, der skal levere produkter til 

OEM'er (producenter af automobiloriginaludstyr), der udvider produktionen i de sydlige og 

vestlige dele af landet. 
### 

 

Axalta Coating Systems er en førende global leverandør af flydende overfladebehandling og pulvercoating til 

bilindustrien, transportsektoren, generelle industrikunder samt udvalgte arkitektoniske og dekorative kunder. Axalta 

vil fortsætte med at bygge på mere end 145 års erfaring inden for overfladebehandlingsindustrien. Gå venligst til 

www.axaltacoatingsystems.com for yderligere information.   

 


