
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til øjeblikkelig offentliggørelse 
 

Axalta Coating Systems vil investere USD$60 millioner i Tyskland  
Udvider produktionskapacitet af vandbaseret lak 
 

WUPPERTAL, TYSKLAND – 27. februar, 2014 – Axalta Coating Systems, som er en førende 

global leverandør af våd- og pulverlakker, annoncerede i dag deres forpligtelse til at investere 

USD$60 millioner dollars i Wuppertal, Tyskland ved opførelse af et ”næste-generations”-anlæg, 

som vil udvide produktionskapacitet af vandbaserede lakker til bilindustrien. Produktionen på 

det nye anlæg forventes at begynde i første kvartal af 2015. 

 

Allerede den største af Axalta’s 35 fabrikker rundt om i verden, vil investeringen styrke 

Wuppertal-anlægget og Tyskland som centrum for Axalta’s produktion af vandbaseret lak i 

Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA-regionen). Investeringen understreger selskabets 

forpligtelse til miljømæssigt forsvarlige vandbaserede lakker til Axalta kunder i den automotive 

OEM og refinish, kommerciel transporation, generelle industrielle og arkitektoniske og 

dekorative segmenter. Ud over fremstilling af produkter til Vesteuropa, vil produkter fremstillet i 

Wuppertal fortsat blive eksporteret til Østeuropa, Asien og Latinamerika. 

 

Dette ”næste-generations”-anlæg vil anvende en produktionsteknologi, der vil forbedre 

effektiviteten, reducere spild og hjælpe med yderligere at reducere det miljømæssige fodaftryk 

fra driften og samtidig opfylde de voksende behov fra Axaltas kunder. Den øgede produktion af 

vandbaserede lakker, er en direkte reaktion på kundernes stigende interesse i miljøansvarlige 

lakker. 

“Vi er enormt begejstrede for vores evne til at opbygge nye anlæg i Europa og især i 

Wuppertal”, forklarede Axaltas bestyrelsesformand og administrerende direktør Charlie Shaver. 
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“Tyskland er synonymt med nok den bedste automobilteknik i verden og hjem for nogle af vores 

vigtigste kunder. Med udgangspunkt i vores gode ry, som startede i Wuppertal i 1866, tror vi på 

at vi vil finde en stadigt voksende kundebase som vi kan betjene i fremtiden.” 

 

Anlægget vil fremstille lakker til nogle af de største europæiske producenter af 

automobiloriginaludstyr, der er kunder hos Axalta i dag. En række af Axaltas førende 

reparationslakmærker, herunder vores globale flagskibsmærker Standox®, Spies Hecker® og 

Cromax®, der anvendes på autolakeringsværksteder, vil også blive produceret på det nye 

anlæg, hvilket vil hjælpe os med at udvide vores tilbud inden for den nyeste generation af 

vandbaserede lakker.  

 

“Vores beslutning om at investere i Tyskland, afspejler ikke kun vores forpligtelse over for vores 

kunder, også vores tillid til den tyske og større EMEA økonomi,” forklarede Otmar Hauck, 

Axaltas Driftsdirektør i EMEA-regionen. “At bygge i Wuppertal er også en hyldest til vores 

medarbejdere og deres engagement både overfor vores virksomhed og vores kunder.” 

 

Axalta er markedsførende indenfor udviklingen af vandbaseret teknologi til både OEM 

(producenter af automobiloriginaludstyr) 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 

overfladebehandling 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 slutresultat for kunden, 

samtidig med en uovertruffen lakering på køretøjet.  

 

Dagens nyheder følger trop med andre nylige investeringsannonceringer. I februar 

annoncerede Axalta det tredje trin i et 3-årig investeringsprogram til over USD$32 millioner, 

som skal udvide produktionskapaciteten i Brasilien. I januar tog Axalta første spadestik til 

opførelsen af en ny vandbaseret produktion i Shanghai, der skal levere produkter til 

automobilindustrien i Kina. Investeringen i Kina på USD$50 millioner blev annonceret i maj, 

2013. 
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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.   

 


