
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

For Umiddelbar Publisering 

Axalta Coating Systems innleder det tredje året i et 
investeringsprogram på USD$32 millioner dollar i Brasil  
 
Utbygging i 2014 vil øke produksjons-kapasiteten med vannfortynnbar lakk  

 

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

global leverandør av reparasjons - og pulverlakker, de vil starte opp neste trinn med 

utbygging for å styrke sin produksjonskapasitet  ved selskapets virksomhet i Guarulhos i 

Brasil. Utbyggingen i 2014 representerer tredje året med vannfortynnbar lakk i et 

investeringsprogram på USD$32 millioner dollar.  Det ekstra anlegget vil doble 

kapasiteten til over 4,5 millioner liter som vil imøtekomme kravene til produsenter av 

originalutstyr (OEM) i Sør-Amerika der det forventes en fortsatt økning av antall biler. 

Denne tilleggs-produksjonen forventes å tre i kraft i 2015. 

 

Anlegget i Guarulhos er Axaltas største produksjonsanlegg i Latin-Amerika. Anlegget 

leverer varer til kunder i Brasil, og er den største leverandøren av lakk til OEM i Brasil, så 

vel som Argentina, Venezuela og Colombia. Det nye anlegget vil produsere 

vannfortynnbar lakk og komplettere den pågående produksjonen av kvalitetsprodukter for 

kunder i lakkerings- og industrisegmenter som vil fortsette å produseres i Guarulhos-

området. 

 

“Regionen har en av de raskest voksende markedene for bilproduksjon, med Brasil i 

spissen”, sa Charlie Shaver, styreformann og administrerende direktør i Axalta. ”Vi er 

forpliktet til å holde tritt med den økende etterspørselen etter billakk og betjene behovene 

til kundene våre som i økende grad ønsker muligheten til å bytte til vannfortynnbar lakk-

teknologi”.  
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Axalta er en ledende aktør i utviklingen av vannfortynnbar lakk-teknologi for både OEM- 

og reparasjonslakk. Selskapets produksjonsprosess anvender et nytt teknologisystem for 

å oppnå “Lean and Green-billakk” som OEM kan benytte for å oppnå en reduksjon av 

flyktige organiske forbindelser (VOC), energiforbruk og investering. Prosessen med “Lean 

and Green-billakk” inkluderer lakk med mindre bruk av primer i tre våte sjikt som gir en 

fullstendig beleggytelse uten behovet for avluftningstid og ovnstørking mellom strøkene. 

Den økte produktiviteten fører til en bedre bunnlinje for kunder, samtidig som man oppnår 

en enestående finish på nye biler. I tillegg er Axaltas vannfortynnbaserte produkter 

miljøvennlige og oppfyller alle miljøkrav, slik som EUs VOC-forskrift (2004/42/EØF), som 

Axalta arbeider i henhold til i Brasil, og som kan bidra til å redusere den totale 

miljøpåvirkningen i bilindustrien.  

  

“Vår forpliktelse til å investere i Brasil reflekterer ikke bare vår forpliktelse til kundene 

våre, men også vår tillit til den brasilianske økonomien”, sa Jorge Cossio, visepresident i 

Axalta i Latin-Amerika. “Den enorme veksten i Brasils forbrukermarked er en fordel for 

alle, og vi er glade for å kunne bidra til den nasjonale suksesshistorien”.  

 

Investeringen i Brasil etterfølger en seremoni i Shanghai i Kina tidlig januar hvor Axalta 

begynte en banebrytende utbygging av et nytt vannfortynnbar produksjonsanlegg som vil 

forsyne OEM som utvider produksjonen i de sørlige og vestlige områdene i landet.  
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Axalta Coating Systems er en ledende global leverandør av lakkprodukter i våt- og pulverform til bil, 

transport, generell industri og utvalgte fasade-  og innredningskunder. Axalta vil fortsette å bygge videre 

på over 145 års erfaring i lakkindustrien. For mer informasjon, besøk www.axaltacoatingsystems.com.  

 
 


