
 

 
 
 
 

 

 

Geen embargo 

 

Axalta Coating Systems investeert 60 miljoen US$ in 
Duitsland  
De productiecapaciteit van watergebaseerde lakken wordt uitgebreid 

 

WUPPERTAL, DUITSLAND – Februari 2014 – Axalta Coating Systems, een 

wereldspeler in de vloeibare en poederlakken, kondigde vandaag aan dat het tot 60 

miljoen US$ zal investeren in het Duitse Wuppertal om een nieuwe generatie fabriek 

te bouwen die de productiecapaciteit van watergebaseerde industriële lakken zal 

uitbreiden. Men verwacht dat productie in de nieuwe faciliteit in het eerste kwartaal 

van 2015 van start zal gaan.  

 

De fabriek in Wuppertal, die al één van Axalta’s 35 grootste fabrieken wereldwijd is, 

zal zo uitgroeien tot het centrum voor de productie van Axalta’s watergebaseerde 

lakken voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika. De investering versterkt de 

productie van dit soort milieuvriendelijke watergebaseerde lakken voor Axaltas 

klanten in de automobiel-, OEM- en schadeherstelindustrie, de transportsector, de 

algemene industriële klanten en bepaalde gebruikers in de sectoren architectuur en 

decoratie. De fabriek in Wuppertal zal klanten in West-Europa bedienen en zal ook 

blijven exporteren naar Oost-Europa, Azië en Latijns-Amerika. 

 

De nieuwe generatie fabriek zal gebruik maken van productietechnologieën die 

tegelijk de productie efficiënter doen verlopen met minder afval en ook helpen de 

ecologische voetafdruk van de productie te verminderen, terwijl de fabriek toch kan 

blijven voldoen aan de groeiende vraag van de Axalta klanten. De bijkomende 
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productie van watergebaseerde lakken is een direct antwoord op de vraag en de 

groeiende interesse van de klanten voor milieuvriendelijke lakken. 

 

“We zijn enorm opgetogen over onze uitbreidingsmogelijkheden in Europa en in het 

bijzonder in Wuppertal,” aldus Axalta Voorzitter en CEO Charlie Shaver. “Duitsland 

staat symbool voor enkele van de fijnste automobielbouwers ter wereld en is het 

thuisland van enkele van onze belangrijkste klanten. Voortbouwend op onze grote 

ervaring die startte in Wuppertal in 1866, zijn we optimistisch omtrent een steeds 

groeiend klantenbestand dat we in de toekomst zullen kunnen bedienen." 

 

De fabriek zal lakken produceren voor enkele van de grootste Europese OEM’s voor 

de automobielsector die nu al klanten zijn van Axalta. Enkele van Axalta’s 

toonaangevende schadeherstelmerken, met wereldwijde topmerken als Standox®, 

Spies Hecker® en Cromax®, gebruikt door koetswerk- en schadeherstel bedrijven, 

zullen ook in de nieuwe fabriek worden gemaakt. Op die manier kan Axalta zijn 

aanbod aan nieuwste generatie watergebaseerde lakken uitbreiden.  

 

“Onze beslissing om te investeren in Duitsland weerspiegelt trouwens niet alleen ons 

engagement tegenover onze klanten daar maar ook ons vertrouwen in de Duitse 

economie en bij uitbreiding ook die van de EMEA,” voegde Otmar Hauck, Axalta’s 

Chief Operating Officer voor EMEA, er nog aan toe. “De nieuwbouw in Wuppertal is 

ook een eerbetoon aan onze werknemers voor hun inzet voor het bedrijf en hun 

klanten.” 

 

Wuppertal blijft overigens met de nieuwe unit Axalta's grootste van zijn 35 

productiecentra over de hele wereld. Acht daarvan bevinden zich in het EMEA-

gebied. De fabriek in Wuppertal bedient niet alleen klanten in West-Europa, maar 

exporteert ook naar Oost-Europa, Azië en Latijns-Amerika. 

 

Axalta is een toonaangevende speler in de ontwikkeling van watergebaseerde 

technologie voor OEM’s en Schadeherstelklanten. Het watergebaseerde 

productieproces van het bedrijf maakt gebruik van een op water gebaseerde 

technologie om ‘Lean and Green Automotive Coatings’ te maken die OEM’s dan 

weer kunnen inzetten voor een aanzienlijke vermindering van vluchtige organische 

stoffen (VOS), een vermindering van het energieverbruik en van de investeringen die 



 

nodig zijn voor de ondersteuning van de traditionele laktechnologie. Dit ‘Lean and 

Green Automotive Coating’-proces bestaat uit het elimineren van de primerlaag en 3 

nat-in-nat lakken 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.  

 

Dit bericht volgt andere aankondigingen op van nieuwe investeringen. Axalta 

kondigde eerder deze maand al de derde fase aan van een investeringsprogramma 

van 32 miljoen US$ over drie jaar om ook de watergebaseerde lakproductiecapaciteit 

op te drijven in Brazilië. En in januari legde Axalta de eerste steen van een 

bijkomende productie-eenheid voor watergebaseerde lakken in Shanghai om te 

kunnen inspelen op de groei van de autoproductie in China. Deze investering van 50 

miljoen US$ in China was al in mei 2013 aangekondigd. 

 
### 

667 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. 
 


