
 

 
 
 
 

 

 

För Omedelbar Publicering 
 

Axalta Coating Systems investerar USD$60 miljoner i Tyskland  
Utökar kapaciteten för produktion av vattenburen lack 
 

WUPPERTAL, TYSKLAND – den 27 februari, 2014 – Axalta Coating Systems, en ledande 

global leverantör av våt- och pulverlacker, tillkännagav idag att man kommer att investera 

USD$60 miljoner i Wuppertal, Tyskland för att bygga en anläggning för framtiden och 

därmed utöka sin kapacitet för produktion av vattenburen lack för olika typer av industriell 

användning. Produktionen vid den nya anläggningen beräknas starta under första kvartalet 

av 2015. 

 

Eftersom det redan är den största av Axaltas 35 produktionsanläggningar runtom i världen, 

kommer investeringen att stärka Wuppertal-anläggningen och Tyskland i rollen som 

centrum för Axaltas vattenburna lacktillverkning i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA-

regionen). Investeringen understryker företagets engagemang för miljöanpassad, 

vattenburen lack åt kunder inom bil-, transport- och den allmänna industrin, samt arkitekt- 

och inredningskunder. Förutom att tillverka produkter för Västeuropa, kommer produkter 

från Wuppertal att fortsätta exporteras till Östeuropa, Asien och Latinamerika. 
. 
Denna framtidsinriktade anläggning kommer att använda en produktionsteknik som 

förbättrar effektiviteten, minskar avfallet och hjälper till att ytterligare krympa det ekologiska 

fotavtrycket från verksamheten – samtidigt som man uppfyller de växande behoven hos 

Axaltas kunder. Den ökade produktionen av vatten buren lack är ett direkt svar på 

kundernas växande intresse för miljöanpassade lacker.  

“Vi är oerhört glada att vi nu kan bygga nya anläggningar i Europa och framför allt i 

Wuppertal”, förklarade Axaltas ordförande och VD Charlie Shaver. “Tyskland är synonymt 

 

 
 

Pressmeddelande 
 

 

Axalta Coating Systems 
Christbusch 25 
42285 Wuppertal 
Tyskland 
axaltacoatingsystems.com 

Contact 
Britt Warg 
DA Public Relations Ltd 
D +44 845 095 2800 
britt@dapr.com 
 



 

med några av de främsta fordonstillverkarna i världen och här finns en del av våra 

viktigaste kunder. Med vårt historiska arv som hade sin början i Wuppertal år 1866, är vi 

optimistiska om att kunna stå till tjänst för en ständigt växande kundbas i framtiden också.” 

 

Anläggningen kommer att producera lacker för några av de största europeiska OEM-

tillverkarna som redan är kunder hos Axalta idag. Flera av Axaltas ledande lackvarumärken 

för billackeringsverkstäder, bland annat våra globala flaggskepp Standox®, Spies Hecker® 

och Cromax®, kommer också att tillverkas i den nya anläggningen vilket hjälper dem att 

utvidga sitt utbud av den senaste generationen vattenburna lacker.  

 

“Vårt beslut att investera i Tyskland återspeglar inte bara vårt engagemang för Axaltas 

kunder men också vårt förtroende, inte bara i den tyska ekonomin utan för ekonomin i hela 

EMEA-regionen”, förklarar Otmar Hauck, Axaltas Chief Operating Officer i EMEA-regionen. 

“Att bygga i Wuppertal är också en hyllning till våra anställda och deras hängivenhet, både 

för vårt företag och våra kunder.” 

 

Axalta spelar en ledande roll i 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 de investeringar som behövs för att stödja traditionell lackteknologi. 

“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. 

 

Dagens nyhet följer ett tillkännagivande som nyligen gavs om en annan investering. I 

februari, offentliggjorde Axalta det tredje steget i ett treårigt USD$32 miljoners 

investeringprogram för att utöka kapaciteten för sin vattenburna lackproduktion i Brasilien. I 

januari, bröt Axalta mark för att påbörja byggandet av ytterligare en tillverkande enhet för 

att utöka produktionskapaciten för vattenburen lack i Shanghai, för att möta tillväxten av 

Kinas bilproduktion. USD$50 miljoners-investeringen i Kina tillkännagavs i maj, 2013. 
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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.  

 


