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Farby Axalta wykorzystane w pierwszym projekcie rur przewodzących 

wodę pitną w Berlinie 

Zrównoważone i bezobsługowe powłoki antykorozyjne Abcite  

 

Bazylea, Szwajcaria – 12 grudnia 2016 r.: Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), wiodący 

globalny dostawca lakierów ciekłych i proszkowych, dostarczył termoplastyczne farby 

proszkowe Abcite® do ochrony rur i złączy firmie Berliner Wasserbetriebe.  

 

Berliner Wasserbetriebe to największe niemieckie przedsiębiorstwo miejskie. Firma dostarcza 

wodę pitną do 3,5 mln mieszkańców stolicy, za pośrednictwem złożonej sieci dziewięciu 

zakładów wodociągowych, ośmiu stacji pomp i ok. 7900 km rur. Dla firm dostarczających wodę 

pitną najważniejsze kwestie to niezawodność infrastruktury i bezpieczeństwo. Woda po 

wypłynięciu z kranu musi być zdatna do picia. Niezawodna, trwała ochrona przed korozją, jaką 

zapewniają farby Abcite, sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do rur i złączy w stacji pomp 

Mariendorf na południu Berlina.  

 

„Jak wiemy, pękanie rur i wycieki są bardzo kosztowne dla firmy wodociągowej oraz dla 

lokalnych mieszkańców” – mówi Michael Cash Axalta’s Senior Vice President i President of 

Industrial Coatings. „Abcite, jeden z wielu lakierów przemysłowych oferowanych przez firmę 

Axalta, pomaga zapobiegać korozji, co przekłada się na niezawodność infrastruktury 

wodociągowej. Zastosowanie tego produktu przez firmę Berliner Wasserbetriebe dowodzi 

zdolności Axalta do dostarczania zrównoważonych, skutecznych rozwiązań w sytuacjach, kiedy 

stawka jest bardzo wysoka”.  

Powlekania rur i złączy farbami termoplastycznymi Abcite podjęła się berlińska firma Trapp 

Infra, specjalizująca się w produkcji elementów stalowych do rurociągów.  
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„Przekonanie takiego klienta, jak Berliner Wasserbetriebe do zastosowania tej technologii nie 

było łatwe. Jednak liczne zalety farby Abcite – jej parametry, certyfikaty oraz przykłady 

zastosowania na całym świecie – znacznie ułatwiły nam to zadanie. Jestem pewien, że to 

dopiero pierwszy z wielu sukcesów na koncie Abcite w Niemczech” – mówi Peter Wurl, Trapp 

Infra’s Managing Director. 

 

 Abcite jest stosowany od ponad 20 lat. W tym czasie był wielokrotnie poddawany testom 

i badaniom pod kątem spełnienia najbardziej surowych wymogów dotyczących kontaktu z wodą 

pitną nie tylko w Niemczech, lecz także w Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Ameryce Północnej, 

Australii i Nowej Zelandii. Za sprawą niepowtarzalnych właściwości termoplastycznych tworzy 

on nieprzepuszczalną barierę. Produkt wykazuje trwałą przyczepność do stali i znakomitą 

odporność na czynniki chemiczne. Co więcej, ogranicza rozwój bakterii i straty wynikające 

z tarcia. Abcite oferuje również znakomitą odporność na wstrząsy, co pomaga zapobiegać 

uszkodzeniom powłoki podczas przewozu i montażu. Produkt może zostać zastosowany do 

powlekania warstwy wewnętrznej i zewnętrznej rury w ramach jednego cyklu lakierowania. 

Abcite to produkt niezawodny. Jest trwały i łatwy w aplikacji i nie wymaga podkładu. 

 

Więcej informacji o lakierach proszkowych Axalta na stronie: www.powder.axaltacs.com.  

 

O Axalta Coating Systems – 150 lat w przemyśle lakierniczym  
 

Axalta jest wiodącą światową firmą koncentrującą się wyłącznie na materiałach lakierniczych, 

która oferuje swoim klientom innowacyjne, kolorowe, piękne i niezawodne rozwiązania. Nasze 

Farby przeznaczone są dla producentów samochodów, warsztatów renowacyjnych zajmujących 

się naprawą samochodów osobowych i dostawczych, dostawców silników elektrycznych i 

rurociągów oraz branży budowlanej i projektowane są z myślą o zapobieganiu korozji, 

zwiększaniu wydajności i zapewnianiu trwałości powlekanych powierzchni. Bazując na 150 

latach doświadczeń w branży lakierniczej, 12 800 pracowników firmy Axalta stale poszukuje 

sposobów, by jeszcze lepiej służyć ponad 120 000 klientom w 130 krajach, oferując im 

najlepsze systemy lakiernicze i techniki ich aplikacji. Więcej informacji na naszej stronie 

internetowej axaltacoatingsystems.com  i na Twitterze @Axalta oraz na LinkedIn. 
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