
 

  
 

 

 

 

 

 

Para Divulgação Imediata 

 

A Axalta pinta o segundo maior radiotelescópio do mundo graças 
a uma tinta única e específica 
 
PercoTop alcança as estrelas 
 
Effelsberg, Alemanha – 18 de Maio de 2015 – Esta Primavera, a Axalta Coating Systems, 

um dos principais fornecedores globais de tintas líquidas e em pó, produziu uma vez mais 

uma tinta especial para o radiotelescópio em Effelsberg, Alemanha, um dos maiores 

radiotelescópios do mundo, totalmente orientável, e o mais potente para a radiação de 

onda curta. O telescópio Effelsberg é utilizado para observar pulsares, gás frio, poeira 

interestelar, formações de estrelas, jatos de matéria emitidos pelos buracos negros e 

núcleos de galáxias distantes. É igualmente utilizado como parte de uma rede mundial de 

radiotelescópios para observações astronómicas nas mais elevadas resoluções.  

 

A Axalta ajuda a proteger o telescópio contra intempéries e radiação UV através de uma 

tinta polivinílica branco-mate designada PercoTop® CS551 Foliflex Topcoat. Esta tinta 

específica e especialmente formulada tem sido aplicada aproximadamente de 18 em 18 

anos, desde que o telescópio começou a funcionar em 1972.  

 

A aplicação de tinta no telescópio exige um mínimo de seis pintores, com formação 

específica, durante várias semanas. “Com uma superfície de 5400m2 e 1500 painéis 

individuais, a porção de antena a pintar é imensa,” afirma Klaus Bruns do Instituto Max 

Planck de Radioastronomia, responsável pela manutenção técnica do telescópio 

Effelsberg.  

 

“É importante manter o delicado substrato de alumínio dos reflectores a uma temperatura 

de superfície constante a fim de obter medições precisas por parte do telescópio. É, por 
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tanto, absolutamente essencial ter uma tinta que proteja o alumínio de deformações, de 

intempéries, de excrementos de pássaros e de radiação UV.” 

 

O Dr. Harald Paulussen, Technical Product Manager & Application Engineering, Industrial 

& Transportation Coatings para a Axalta na Europa, Médio Oriente e África, explica, “os 

ensaios das tintas originais durante a fase de construção do telescópio decorreram durante 

o ano 1968. Foi necessário realizar um número considerável de testes a fim de 

desenvolver a formulação exacta para o telescópio. Tornou-se claro que, para além da 

resistência às condições atmosféricas, era necessário um revestimento que não 

interferisse de forma alguma com as ondas electromagnéticas, teria de funcionar para 

aquelas como uma tinta praticamente invisível. Esta “transparência” ajuda a garantir que 

as ondas de radio recebidas são reflectidas de uma superfície metálica do telescópio e não 

a partir da tinta. Do mesmo modo, era importante obter uma reflexão dispersa da radiação 

infravermelha uma vez que as amplas áreas dos reflectores podem gerar quantidades 

significativas de calor. Assim que soubemos exactamente o que era necessário para a 

aplicação final, desenvolvemos uma formulação que atendesse todos estes requisitos.” 

 

A tinta é aplicada através de rolos, sem a utilização de primário, e depois de realizar a 

lixagem da superfície com grandes discos de lixa com um diâmetro de cerca de 20cm. As 

enormes lixadoras, que se assemelham a aspiradores de pó, permitem aos pintores lixar e 

remover, em simultâneo, a poeira gerada.   

 

O trabalho estará concluído no Verão de 2015, e o radiotelescópio Effelsberg continuará a 

fornecer medições precisas enquanto se mantém protegido pelo produto PercoTop CS551 

Foliflex Topcoat da Axalta. 
 

Sobre Axalta Coating Systems 

A Axalta é uma empresa líder global dedicada exclusivamente as tintas líquida e em pó e a 

proporcionar aos seus clientes soluções inovadoras, sustentáveis e que aportam cor e 

beleza. Desde os veículos ligeiros das OEM’s, veículos comerciais e aplicações de 

repintura, aos motores eléctricos, construção e “pipelines”, as nossas tintas foram 

desenvolvidas para evitar a corrosão, aumentar a produtividade e possibilitar maior 

durabilidade aos materiais que pintamos. Com um legado de mais de 145 anos na 

indústria de Tintas, os mais de 12,000 funcionários da Axalta continuam a desenvolver as 



melhores soluções para atender, cada dia, através dos nossos melhores sistemas, e 

processos de aplicação e tecnologia, os mais de 120,000 clientes da Axalta espalhados 

por 130 países. Para obter mais informação visite o site axaltacoatingsystems.com e 

acompanhe-nos no Twitter através de @axalta e no LinkedIn.   

 

 

### 

 

517 palavras 


