
 

 
 
 
 

 

 

Geen embargo 

 

De Alesta poederlakken van Axalta Coating Systems krijgen 
goedkeuring voor vuurveiligheid van het European Railway 
Agency 
 
Wuppertal, Duitsland, 10 maart  2016: Axalta Coating Systems, wereldwijd 

toonaangevend ontwikkelaar en producent van vloeibare en poederlakken, verkreeg 

voor zijn volledige Alesta-gamma, de ‘European Fire and Smoke’ certificering - EN 

45-545 - van het European Railway Agency (ERA) - het Europees Spoorwegbureau. 

Deze nieuwe Europese standaarden willen de harmonisering van de normen en een 

hoog veiligheidsniveau waarborgen voor alle spoorwegverkeer in Europa. EN 45-545 

zal de nationale normen vervangen vanaf 2017. 

 

Het Alesta poederlakkengamma dat op grote schaal zowel aan de binnen- als 

buitenzijde van railvoertuigen wordt toegepast in heel Europa, werd gedurende vele 

maanden grondig en onafhankelijk getest om de EN 45-545 ‘Vuur en Rook’ 

certificering te verkrijgen. 

 

"Het is natuurlijk fantastisch nieuws dat de ERA deze verreikende ‘Vuur en Rook-

normen’ voor de spoorwegindustrie heeft toegewezen aan ons Alesta-gamma. Onze 

producten worden meestal ontwikkeld om de schoonheid van oppervlakken en 

voorwerpen op een bepaalde manier te verbeteren. Maar het is zeer belangrijk om te 

weten dat zij ook hun steentje kunnen bijdragen tot de veiligheid van de passagiers 

en het personeel in het onwaarschijnlijke geval van een brand. Strikte 

veiligheidsnormen zoals de EN 45-545, worden zeker toegejuicht door Axalta," aldus 
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Markus Koenigs, marketing communicationsmanager voor Axalta’s poederlakken in 

EMEA. 

 

Over Axalta Coating Systems - 150 jaar toonaangevend in de lakindustrie 

Axalta Coating Systems is een toonaangevend wereldwijd bedrijf dat uitsluitend 

gericht is op coatings en haar klanten voorziet van innovatieve, kleurrijke, mooie en 

duurzame oplossingen. Van lichte OEM voertuigen, commerciële voertuigen en 

autoschadeherstel toepassingen tot elektromotoren, gebouwen en pijpleidingen, onze 

coatings zijn ontworpen om corrosie te voorkomen, productiviteit te verhogen en de 

materialen die we lakken langer te laten meegaan. Met 150 jaar ervaring in de 

coatingsindustrie, blijven de 12,800 medewerkers van Axalta manieren vinden om 

onze ruim 100,000 klanten in 130 landen elke dag beter te dienen met de beste 

coatings, toepassingssystemen en technologie. Voor meer informatie, ga naar 

axaltacoatingsystems.com of volg ons op Twitter, @axalta en op LinkedIn 
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