
 

 

 

 

 

 

 

 

 
För omedelbar publicering 

 
Axalta firar 150 år i lackbranschen  
 
Philadelphia, Pennsylvania, USA , 20 januari 2016 – Under 2016 firar Axalta Coating 

Systems (NYSE: AXTA) 150-årsjubileum som innovativ tillverkare av industrilack. Axaltas 

rötter sträcker sig så långt bakåt i tiden som till 1866, då de första produkterna utvecklades i 

Tyskland. Sedan dess har företaget växt till att bli en av världens ledande tillverkare av våt- 

och pulverfärger. 

 

”Alla vi som jobbar på Axalta tycker att det känns väldigt spännande att uppnå den här 

viktiga milstolpen i företagets historia,” berättar Axaltas vd och styrelseordförande Charlie 

Shaver. ”Under de närmaste 12 månaderna ska vi fira vårt förflutna och bygga vidare på vår 

omfattande kunskap och erfarenhet inför de kommande 150 åren. Med våra närmare 13 000 

anställda och 120 000 kunder i 130 länder ska vi under de kommande åren jobba vidare 

med avancerad teknik för att utveckla nästa generations lacker och pulverfärger, samtidigt 

som vi tillhandahåller förstklassig kvalitet och service.” 

 

Från de allra tidigaste produkterna, som försåg 1800-talets europeiska vagntillverkare med 

färgglada lacker, vidareutvecklades Axalta för att möta behoven hos bilindustrin, som 

började blomstra under 1900-talet. Under 1920-talet introducerade Axalta den första 

snabbtorkande serien av lackprodukter i olika färger för den amerikanska 

biltillverkningsindustrin. Forskarna på företaget utvecklade L,a,b-kulörekvationerna, som kom 

att bli ett viktigt analysverktyg inom kulörvetenskapen. Under de följande årtiondena 

utvecklades Axalta-teknologin till att ta fram lacker som blev alltmer hållbara och produktiva. 

På 1980-talet var företaget tidigt ute med ett mer miljömässigt ansvarstagande i och med att 

vattenbaserade lacker infördes.   
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Med utgångspunkt från erfarenheterna med originalprodukterna från Spies Hecker® och 

Standox® utökade Axalta sin verksamhet till att förse lackerare med allt bättre lackprodukter 

och system. Under 1990-talet introducerades den vattenbaserade produktserien Cromax® för 

bilverkstäderna. Handhållna kulörverktyg, som spektrofotometern, utvecklades för att 

möjliggöra optimal kulörmatchning, vilket förkortar reparationstiden och minskar avfallet. 

 

Allt eftersom behoven utvecklades inom flera olika industribranscher utvecklades även 

Axaltas produktportfölj. För att tillgodose behoven hos den växande gruppen av 

industrikunder introducerade Axalta Nap-Gard®, en pulverfärg för tillverkare av olje- och 

gasledningar. Idag används såväl funktionella lacker som ett brett utbud av dekorativa 

pulverfärger av märket Alesta® inom tusentals olika användningsområden. Voltatex® är lack 

för elektrisk isolering som ökar produktiviteten hos motorer och en rad andra elektriska 

komponenter. Tillverkare av fordon som tunga lastbilar, bussar, tåg och andra rälsfordon 

förlitar sig på Imron® för att skydda sina fordon mot elementen, samtidigt som starka, livfulla 

färger hjälper Axaltas kunder att göra sina varumärken kända.  

 

”Vi har utökat Axaltas globala kapacitet och räckvidd,” tillägger Shaver. ”Vi har satt fart på 

investeringarna för att öka produktionskapaciteten i Tyskland, Brasilien, Kina, Mexiko och 

Indien. Vidare har vi gått ut med planerna på att bygga ett nytt globalt innovationscenter i 

Philadelphia, Pennsylvania, USA, och påbörjat byggnationen av ett tekniskt center för Asien-

Stillahavsregionen. Centret ska ligga i Kina och ska se till att vår teknik fortsätter att ligga i 

framkant. Vi har plockat upp starka regionala varumärken och fört ut dem på 

världsmarknaden. Alla dessa åtgärder, tillsammans med de många framsteg vi gör inom 

färgtekniken, syftar till att fortsätta att tillgodose våra kunders behov långt in i framtiden.”   

 

Om Axalta Coating Systems – firar 150 år inom beläggningsindustrin 

Axalta är ett ledande globalt företag som enbart fokuserar på ytbeläggningar och att 

förse kunder med innovativa, färgstarka, vackra och hållbara lösningar. Från lätta 

OEM fordon, kommersiella fordon och refinish till elektriska motorer, byggnader och 

pipelines – våra ytbeläggningar är utformade för att förhindra rost, öka 

produktiviteten och gör att de material vi behandlar håller längre. Med 150 års 

erfarenhet inom ytbeläggningsindustrin, fortsätter 12 800 Axalta-anställda att hitta 

nya, bättre sätt att tillhandahålla våra drygt 120 000 kunder i 130 länder med de 



 

 

bästa produkterna, applikationssystemen och tekniken, varje dag. För mer 

information kan du besöka axaltacoatingsystems.com och följa oss på Twitter 

@axalta och LinkedIn. 
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