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A Axalta adapta as suas tintas em pó arquitectónicas Alesta ao 
formato Building Information Modelling (BIM)  
Colecções disponíveis para uma maior simplificação das especificações 
 

Basileia, Suíça, 7 de Novembro de 2016: A Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), um dos 

principais fabricantes de tintas líquidas e em pó, tornou a sua linha de produtos de tintas em pó 

Alesta® AP para substratos metálicos disponível em formato Building Information Modelling 

(BIM).  

 

BIM é um método de optimização de projecto, de execução e gestão na construção de 

edifícios, e é cada vez mais solicitado pelos governos de inúmeros países nos projectos de 

construção de obras públicas. A Directiva sobre Contratação Pública da União Europeia 

(EUPPD), de 15 de Janeiro de 2014, permite que, a partir de 1 de Janeiro de 2016, todos os 

estados membros da UE exijam o método BIM. A utilização do método BIM permite que todos 

os dados relevantes de um edifício estejam combinados e interligados e gravados digitalmente, 

e que a edificação seja apresentada como um modelo tridimensional. Isto fornece uma base de 

comunicação para todos os envolvidos na construção do edifício.  

 

“Tintas em pó como as da nossa linha Alesta são utilizadas pelos arquitectos não apenas por 

razões estéticas, mas também pelas suas propriedades funcionais,” afirma Mercè Berengueras, 

Architectural Prescription Leader para o negócio das tintas em pó da Axalta na Europa, Médio 

Oriente e África. “Trabalhamos em estreita colaboração com os nossos clientes e pretendemos 

facilitar-lhes o acesso, com rapidez e precisão, a informações pormenorizadas sobre 

desempenho e cor. O formato BIM permite este acesso, de uma forma inteligente e digital.” 
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As colecções AP Star, Anodic e Fine Textured de Alesta foram adaptadas aos formatos 

numéricos exigidos para o modelo BIM - Revit, ArchiCAD, IFC – e já se encontram disponíveis 

em Inglês, Francês, Alemão, Italiano e Espanhol.  

 

A Colecção Star é composta por sofisticadas e interligadas cores cinza metalizadas e por cores 

especiais com acabamentos minerais e texturados. A Colecção Anodic está direccionada para 

aplicações sobre portas, caixilharia, mobiliário e iluminação que requerem uma imagem 

específica com um nível de brilho muito baixo. E a Colecção  Fine Textured oferece uma gama 

imbatível de cores que proporcionam níveis estéticos de alta qualidade e desempenho 

funcional, enquanto disfarçam as imperfeições do substrato.  

 

As tintas em pó destas colecções podem ser vistas e descarregadas como objectos BIM 

através do site www.axalta.bimetica.com.  

 

Para mais informações sobre as tintas em pó da Axalta, por favor visite o site 

www.powder.axaltacs.com. 

 

Sobre a Axalta Coating Systems – Comemoração de 150 Anos na Indústria das Tintas 

A Axalta é uma empresa líder global dedicada exclusivamente a tintas líquidas 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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