
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

For umiddelbar offentliggjøring 
 

Axalta Coating Systems skal investere USD$60 millioner dollar i 
Tyskland  
Utvider produksjonskapasiteten for vannfortynnbar lakk 
 

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

ledende global leverandør av reparasjons - og pulverlakk, kunngjorde i dag en forpliktelse 

til å investere USD$60 millioner dollar i Wuppertal i Tyskland til å bygge neste 

generasjons anlegg som vil utvide kapasiteten til å produsere vannfortynnbar industriell  

lakk. Produksjonen ved det nye anlegget er ventet å starte i første kvartal av 2015. 
 

Allerede den største av Axaltas 35 produksjonsanlegg rundt om i verden, vil investeringen 

forsterke området i  Wuppertal og Tyskland i rollen som senter for Axaltas 

vannfortynnbare lakk produksjon i Europa, Midt- Østen og Afrika (EMEA) regionen. 

Selskapets satsing på miljøvennlige vannfortynnbar lakk for Axaltas kunder i bilindustrien, 

transport og generell industri, samt arkitekt og innredning. I tillegg til framstilling av 

produkter for Vest-Europa, vil produkter laget i Wuppertal fortsette å bli eksportert til Øst-

Europa, Asia og Latin-Amerika.             

 

Dette framtidsrettede anlegget vil bruke produksjonsteknologien som vil forbedre 

effektiviteten, redusere avfall og ytterligere miljøpåvirkninger fra driften samtidig 

imøtekomme de økende behovene til Axaltas kunder. Ytterligere produksjon av 

vannbasert teknologi er en direkte respons til kundenes økende interesse for miljøvennlig 

billakk.  

 

“Vi er veldig begeistret  for denne muligheten til å bygge nye anlegg i Europa, og spesielt i 

Wuppertal”, sa Charlie Shaver, Axaltas styreformann og direktør. “Tyskland er synonymt 
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med en av de fremste bilindustriene i verden, med noen av våre viktigste kunder. Ved å 

bygge oppunder vår store arv som oppstod i Wuppertal i 1866, er vi optimistiske på en 

stadig voksende kundemasse som vi vil betjene i fremtiden”.   

 

Anlegget vil produsere billakk for noen av de største europeiske bilbransje produsenter 

som er Axaltas kunder i dag. En rekke Axalta ledende lakkerings merkevarer, inkludert 

vår globale flaggskip merker Standox®, Spies Hecker® og Cromax®, vil også bli produsert 

ved det nye anlegget, bidrar til å utvide sitt tilbud av den nyeste generasjonen av 

vannfortynnbar lakk. 

 

"Vår beslutning om å investere i Tyskland ikke bare reflekterer vår forpliktelse til våre 

kunder, men også vår tillit til den tyske økonomien og økonomien i EMEA-regionen", 

forklarte Otmar Hauck, Axaltas driftsdirektør i EMEA-regionen." Utbygging i Wuppertal er 

også en hyllest til våre ansatte og deres engasjement både for bedriften og våre kunder." 

 

Axalta er en ledende aktør i utviklingen av vannfortynnbar lakkteknologi til både OEM- og 

reparasjonsmarkedet. Bedriftens produksjon benytter et teknologisystem til å produsere 

“Lean and Green”-billakk som OEM kan bruke for å betydelig redusere bruken av flyktige 

organiske forbindelser (VOC), energiforbruk og investering som behøves for å kunne 

støtte tradisjonell lakkeringsteknologi. 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 lakkfinish på nye biler. 

 

I februar kunngjorde Axalta den tredje etappen i et investeringsprogram på USD$32 

millioner dollar for å utvide vannfortynnbar lakk-kapasitet i Brasil. I januar kom Axalta med 

en banebrytende nyhet om utvidelse av den vannfortynnbare lakk-kapasiten i Shanghai, 

dette for å imøtekomme den voksende bilproduksjonen i Kina. Investeringen på USD$ 50 

millioner dollar i Kina ble kunngjort i mai i 2013.  
### 

 

528 ord 

 

Axalta Coating Systems er en ledende global leverandør av lakkprodukter innenfor våt- og pulverlakk til 

biler, nyttekjøretøy, 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.  

 
 


