
 

 

 

 

 

 

 

 

Til øjeblikkelig offentliggørelse 
 

Axalta fejrer 150 år i lakbranchen  
 
Philadelphia, Pennsylvania, USA, 25. januar 2016 – I 2016 kan Axalta Coating Systems 

(NYSE: AXTA) fejre, at virksomheden igennem 150 år har skabt innovative lakker til 

industriel brug. Axaltas historie går helt tilbage til 1866, hvor de første produkter blev udviklet 

i Tyskland. Siden da er virksomheden vokset til i dag at være en af verdens førende 

producenter af våd- og pulverlakker.  

 

"Her hos Axalta glæder vi os over at have nået denne vigtige milepæl i vores virksomheds 

historie," fortæller Charlie Shaver, Axaltas bestyrelsesformand og administrerende direktør. 

"I løbet af de næste 12 måneder vil vi fejre vores fortid og udbygge vores omfattende viden 

og erfaring, så vi også er klar til de næste 150 år. Med næsten 13.000 medarbejdere og 

120.000 kunder i 130 lande vil vi fortsætte med at anvende avancerede teknologier til at 

udvikle den næste generation inden for lak og levere fremragende kvalitet og service mange 

år ud i fremtiden." 

 

I den spæde start i det 19. århundrede forsynede Axalta europæiske hestevognsproducenter 

med farverige lakker, og virksomheden fulgte med udviklingen for at kunne imødekomme 

efterspørgslen fra det 20. århundredes blomstrende bilindustri. I 1920'erne lancerede Axalta 

den første serie af hurtigtørrende lak i flere farver til bilproduktionen i USA. Virksomhedens 

forskningsafdeling udviklede Lab-farvemodellen, som blev et af de vigtigste 

analyseværktøjer inden for farvevidenskaben. I de følgende årtier fortsatte den teknologiske 

udvikling hos Axalta, og resultatet var fremstilling af stadigt mere holdbare og effektive 

lakker. I 1980'erne introducerede virksomheden verden for de første miljømæssigt 

ansvarlige vådlaksystemer i form af vandbaserede lakker.   
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På baggrund af erfaring opnået fra arbejdet med de originale Spies Hecker®- og Standox®-

produkter udvidede Axalta sit serviceområde til også at omfatte levering af optimerede 

lakprodukter og -systemer til lakeringsteknikere. I 1990'erne lancerede man Cromax®-

sortimentet bestående af vandbaserede produkter til autoværksteder. Håndholdte 

farveværktøjer i form af spektrofotometre blev udviklet med henblik på at kunne foretage 

bedst mulig farveafstemning og dermed reducere både reparationstid og spild. 

 

I takt med den voksende efterspørgsel inden for mange brancher er Axaltas 

produktportefølje også kun blevet større og større. For at kunne servicere et stigende antal 

industrielle kunder introducerede Axalta de pulverbaserede Nap-Gard®-lakker til producenter 

af olie- og gasrørledninger. I dag er såvel funktionelle lakker som et bredt udvalg af 

dekorative, pulverbaserede Alesta®-lakker det foretrukne valg til tusindvis af forskellige 

anvendelsesområder. Voltatex®-lakker til elektrisk isolering forbedrer ydeevnen hos motorer 

og en lang række elektriske komponenter. Køretøjer lige fra store lastbiler til busser, tog og 

andet jernbanemateriel afhænger af Imron®, når det gælder beskyttelse mod vind og vejr, og 

anvender iøjnefaldende farver, der får Axaltas kunder til at skille sig ud fra mængden.  

 

"Vi har gjort Axalta mere synlig på det globale marked, både hvad angår global kapacitet og 

tilstedeværelse," tilføjer Shaver. "Vi har sat ekstra skub i vores investeringer med henblik på 

at øge produktionskapaciteten i Tyskland, Brasilien, Kina, Mexico og Indien. Vi har 

præsenteret vores planer om opførelsen af et nyt center for global innovation i Philadelphia, 

Pennsylvania, USA, og har påbegyndt byggeriet af et teknologicenter for Asien og 

Stillehavsområdet beliggende i Kina, som skal sikre, at vi altid er på forkant med den 

teknologiske udvikling. Vi har taget en række af de mærker, der klarer sig bedst regionalt, og 

introduceret dem globalt. Alle disse tiltag – samt de store fremskridt, vi gør inden for 

farveteknologi – sker ud fra ønsket om at kunne imødekomme vores kunders behov mange 

år ud i fremtiden."   

 

Om Axalta Coating Systems – fejrer 150 år i overfladebehandlingsindustrien 

Axalta er en førende global virksomhed, der fokuserer på overfladebehandling og 

tilfører kunderne innovative, farverige, flotte og holdbare løsninger. Vores 

overfladebehandlinger er udviklet for at forhindre gennemtæring, og sikre at de 

materialer, vi overfladebehandler, holder længere. Det gælder alt fra lette OEM-



 

 

køretøjer, personbiler og erhvervskøretøjer til elektriske motorer, bygninger og rør. 

Med 150 års erfaring inden for overfladebehandling finder Axaltas 12.800 

medarbejdere stadig endnu bedre løsninger til vores mere end 120.000 kunder i 130 

lande med vores overfladebehandling, applikationssystemer og teknologi i topklasse. 

For yderligere oplysninger, besøg axaltacoatingsystems.com og følg os på Twitter 

@axalta og på LinkedIn. 

### 

 

665 ord 

 

 

 

http://www.axaltacoatingsystems.com/
https://www.linkedin.com/company/axalta

