
 

 
 
 
 

 

 

För Omedelbar Publicering 
 

Axalta Coating Systems inleder tredje året i ett 
investeringsprogram på USD$32 miljoner i Brasilien  
 
Utbyggnad under 2014 kommer att öka kapaciteten för produktion av vattenburen 
lack  
 

PHILADELPHIA, PA, den 4 februari, 2014 – Axalta Coating Systems, en ledande global 

leverantör av våt- och pulverlacker, kommer att starta nästa steg i utbyggnaden för att 

avsevärt stärka sin kapacitet för produktion av vattenburen lack vid företagets verksamhet i 

Guarulhos i Brasilien. Utbyggnaden under 2014 representerar det tredje året i ett 

investeringsprogram på USD$32 miljoner. Den utökade anläggningen kommer att mer än 

fördubbla kapaciteten till över 4,5 milljoner liter, vilket möter kraven från OEM-tillverkare i 

Sydamerika där man förutspår en fortsatt ökning av bilparken. Den ökade produktionen 

förväntas träda i kraft under 2015.  

 

Guarulhos-anläggningen är Axaltas största produktionsanläggning i Latinamerika. Fabriken 

levererar produkter till kunder i Brasilien, där Axalta redan är den största enskilda 

lackleverantören till OEM, såväl som till Argentina, Venezuela och Colombia. Den nya 

anläggningen kommer att producera vattenburen lack och komplettera den pågående 

tillverkningen av kvalitetsprodukter för kunder inom lackerings- och industrisektorn – 

produkter som kommer att fortsätta att produceras i Guarulhos-området. 

 

“Regionen har en av de snabbast växande marknaderna för bilproduktion, med Brasilien i 

främsta ledet,” förklarade Charlie Shaver, Axaltas ordförande och VD. ”Vi har åtagit oss att 

hålla jämna steg med den ökade efterfrågan av billack och att tillgodose behoven hos våra 

kunder, som i all högre grad vill gå över till vattenburen teknologi.”  
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Axalta är en ledande aktör när det gäller utvecklingen av vattenburen teknologi för både 

OEM- och lackeringsverkstäder. Företagets vattenburna produktionsprocess använder sig 

av ett vattenburet teknologisystem för att producera “Lean and Green Automotive 

Coatings” som OEM kan använda för att avsevärt reducera flyktiga organiska ämnen 

(VOC), energiförbrukning och investeringar. “Lean and Green Automotive Coating”-

processen omfattar primer-fria lacker och 3-Wet lacker som kan åstadkomma ett fulländat 

toppskikt utan att behöva avluftning och härdning mellan skikten. Den ökade 

produktiviteten leder till ett bättre nettoresultat för kunderna samtidigt som de uppnår en 

enastående finish. Dessutom är Axaltas vattenburna produkter i sig själva miljöanpassade 

och uppfyller globala miljökrav, som till exempel EU:s VOC-direktiv 2004/42/EC, som 

Axalta följer i Brasilien och som kan bidra till att minska den totala miljöpåverkan av 

bilindustrin.  

 

“Vårt åtagande att investera i Brasilien reflekterar inte bara vårt engagemang för våra 

kunder men också vårt förtroende för den brasilianska ekonomin,” sa Jorge Cossio, vice 

VD för Axalta i Latinamerika. “Den enorma tillväxten i Brasiliens konsumentmarknad 

gagnar oss alla och vi är glada att kunna bidra till den nationella framgången.”  

 

Investeringen i Brasilien följer en ceremoni i Shanghai, i Kina, tidigare i januari, där Axalta 

bröt mark för att påbörja byggandet av en ny vatteburen tillverkning. 

Shanghaianläggningen kommer att leverera till OEM som utvidgar produktionen i den 

södra och den västra delen av landet.  

### 

 
430 ord 

 

Axalta Coating Systems är en ledande leverantör av våt- och pulverlacker till bil-, transport- och den 

allmänna industrin, samt speciella arkitekt- och inredningskunder. Axalta kommer att fortsätta bygga på 

en mer än 145-årig historia i lackindustrin. För mer information, gå in på www.axaltacoatingsystems.com.  

 


