
 

 
 
 
 

 

 

Geen embargo 

 

Axalta bespreekt de strengere prestatienormen van de ACE-
markt tijdens het European Coatings Technology Forum 
De gepaste technologie voor moeilijke werkomstandigheden 
 

Berlijn, Duitsland 23 november 2016: Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), 

wereldwijd toonaangevend ontwikkelaar en producent van vloeibare en 

poederlakken, zal aanwezig zijn op het European Coatings Technology Forum - 

Coatings for Agriculture and Construction Equipment (ACE). Dat vindt plaats in 

Berlijn, op 24 november 2016 om 11u45. Dr. Carlos Rodriguez Santamarta, 

marketing- en strategisch manager voor Axalta’s industriële lakken in Europa, het 

Midden-Oosten en Afrika, zal de trends en technologische vooruitgang bespreken in 

de sector van de ACE-markt. Men schat de waarde van deze niche op $ 1,5 miljard 

per jaar. 

 

Landbouw-, bouw- en graafmachines worden vaak gebruikt in extreme 

omstandigheden wegens bijzondere luchtvochtigheid, wind, weer en UV-straling. Dit 

alles stelt uiteraard hoge eisen aan de lakken die worden gebruikt om de machines te 

beschermen en te verbeteren. 

  

Dr. Santamarta zal het in zijn presenatie ACE coating technologies – the key to 

choosing the right system, niet alleen hebben over de belangrijkste normen voor de 

prestaties van de huidige ACE-lakken maar ook over de gevolgen door de financiële 

beperkingen voor de toepassingskosten. 
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"Axalta ziet als wereldwijd producent van lakken de noodzaak om kwalitatief 

hoogwaardige lakken aan te bieden terwijl de totale kosten verminderen om 

tegemoet te komen aan de eisen van de ACE-constructeurs," verduidelijkt Dr. 

Santamarta. "Voor veel ACE-fabrikanten staan een uitstekend glansbehoud, 

gecombineerd met een hoge rand- en corrosiebescherming, hoog op hun 

prioriteitenlijst als het om lakken gaat. Maar ze geven zelden aan of ze een één- of 

tweelagig laksysteem wensen om die gewenste bescherming te bieden. Tweelagige 

systemen zijn door de eisen van vele ACE-constructeurs een steeds populairdere 

keuze. Maar gezien de totale applicatiekosten en de nog toenemende prestatie-

eisen, is de verdere ontwikkeling van lakken essentieel." 

 

Axalta biedt een uitgebreid aanbod voor de ACE-markt, zoals de eenlaag polyester 

poederlak gamma’s Alesta® IP en Alesta SD. AquaEC® 5100, AquaEC 5500 en 

AquaEC 5700 zijn dan weer Axalta's gerenommeerde eenlagig acryl e-coat 

systemen. 

 

Voor tweelagige systemen is er Axalta's PercoTop® CS381, een epoxy gebaseerde 

oplosmiddelhoudende vloeibare primer, die ideaal is voor toepassingen waarbij een 

hogere functionele bescherming nodig is. PercoTop 9675 en PercoTop 771 zijn 

Axalta’s populairste polyurethaan ACE aflakken. 

 

Het European Coatings Technology Forum vindt dit jaar plaats in Berlijn op 24 en 25 

november. 

 

Meer over Axalta’s industriële lakken voor de ACE markt vindt u op 

www.axaltacoatingsystems.com . 

 

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 

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