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As tintas em pó Alesta da Axalta Coating Systems obtêm a 
homologação de prevenção contra incêndios por parte da 
Agência Ferroviária Europeia  
 

Wuppertal, Alemanha, 29 de Março de 2016: A Axalta Coating Systems, fornecedor 

líder global de tintas líquidas e em pó, recebeu a certificação Europeia de prevenção 

contra Fumos e Incêndios – EN 45-545 – através da Agência Ferroviária Europeia 

(ERA) para toda a sua gama Alesta. Esta nova normativa Europeia, que substituirá 

totalmente as normas nacionais até 2017, pretende garantir a harmonização das 

normas e proporcionar elevados padrões de segurança para o transporte ferroviário 

Europeu.  

 

A gama de tintas em pó Alesta, amplamente utilizada quer a nível interno quer externo 

no material circulante em toda a Europa, foi, ao longo de muitos meses, testada de 

forma exaustiva e independente a fim de obter o certificado referente à normativa EN 

45-545, em matéria de segurança contra fumo e fogo.  

 

“Como é óbvio, é uma notícia fantástica que a nossa gama de produtos Alesta tenha 

obtido a certificação da ERA para a norma de elevada abrangência de prevenção contra 

o fumo e fogo da indústria ferroviária. Os nossos produtos são geralmente 

desenvolvidos para, de alguma forma, realçar a beleza dos objectos, mas é muito 

importante saber que eles podem igualmente contribuir para a segurança de 

passageiros e funcionários no caso muito improvável de um incêndio. As orientações 

rigorosas de segurança, como as constantes na norma EN 45-545, são, sem dúvida, 

bem acolhidas pela Axalta,” comenta Markus Koenigs, Marketing Communications 

Manager para o negócio das tintas em pó da Axalta na região EMEA. 

 

Sobre a Axalta Coating Systems – Comemoração de 150 Anos na Indústria das 
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A Axalta é uma empresa líder global dedicada exclusivamente a 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 150 anos na indústria de 

Tintas, os 12,800 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 100,000 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. 
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