
 

	  
	  
	  
	  

 

 

Geen embargo    

Axalta publiceert Duurzaamheidsverslag 2014 – 2015 
Verslag beoordeelt de vooruitgang en initiatieven inzake Operationele 
Activiteiten, R&D, Human Resources en Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) 
 
Philadelphia, Pennsylvania, USA – 1 september 2016 - Axalta Coating Systems 

(NYSE: AXTA), toonaangevend en wereldwijd ontwikkelaar en producent van 

vloeibare en poederlakken, publiceerde onlangs zijn duurzaamheidsverslag. Het 

rapport behandelt via een hele reeks criteria de vorderingen van het bedrijf inzake 

duurzaamheid over de periode van 2014 en 2015. Het verslag beoordeelt de 

prestaties van de operationele activiteiten, milieuzorg, technologie en 

productinnovaties, de aanwerving van talent en de ontwikkeling ervan. Dit geheel 

moet de basis vormen voor initiatieven voor een duurzame groei en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen die invloed hebben op de 

gemeenschappen waarbinnen Axalta opereert. Het rapport is opgesteld met 

behulp van de G4 richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) en omvat 

een volledige GRI-index. 

 

"Ons verslag somt de aanzienlijke vooruitgang op die we hebben geboekt bij het 

voldoen aan de belangrijkste doelen inzake duurzaamheid die we onszelf hebben 

gesteld. Doelen waar we naar streven om onze klanten te helpen, en die de 

samenleving ook terecht verwacht van verantwoordelijke bedrijven," verklaarde 

Charlie Shaver, de voorzitter en CEO van Axalta. "Duurzaamheid is van 

levensbelang voor ons bedrijf. Onze lakken zijn ontwikkeld om de levensduur van 

de producten van onze klanten te verlengen en beter te laten presteren. Dit zal 

hun succes ondersteunen, en als zij succesvol zijn, zullen ook wij daar de 

vruchten van plukken. We zijn verder nog trots op onze inspanningen die onze 

impact op het milieu minimaliseren bij de productie van onze lakken."  
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De twee jaar die het rapport bestrijkt, is meteen ook een overgangsperiode in de 

geschiedenis van Axalta. Na zijn start als een onafhankelijk bedrijf, begon Axalta 

aan een natuurlijke groei en kondigde het de uitbreiding aan van de 

productiefaciliteiten in China, Duitsland, Brazilië, Mexico, Argentinië en India. 

Deze plants die intussen voltooid of nog in aanbouw zijn, steunen op de komende 

generatie technologie die de ecologische voetafdruk verkleint terwijl ze 

kwaliteitslakken blijven afleveren. Hoewel de productie sinds 2013 is toegenomen 

met meer dan 12 procent, en het aantal productievestigingen steeg tot 38 (van 

35), daalde onze energie-intensiteit met 6 procent over dezelfde periode. Uit de 

gegevens blijkt ook dat Axalta’s inzet voor een behoud van een veilige werkplek 

sterk is gebleven. 

  

Er werden tevens investeringen aangekondigd om de R&D-capaciteit uit te 

breiden die nodig zal zijn om de volgende generatie laktechnologieën voor onze 

klanten te ontwikkelen. Laktechnologieën die onze klanten zullen helpen te 

voldoen aan hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen. Nieuwe formuleringen 

zorgen ervoor dat de Axalta lakken voor voertuigen ook op koolstofvezels en 

andere lichte ondergronden kunnen worden toegepast. Deze materialen worden 

immers steeds vaker gebruikt in de productie van voertuigen om het 

brandstofverbruik te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. De Alesta® 

poederlakken van Axalta helpen dan weer de warmte-absorptie door gebouwen te 

verminderen waardoor de kosten voor airconditioning en het daarmee 

samenhangende energieverbruik dalen. Ze zorgen er ook voor dat het 

verwijderen van graffiti efficiënter en kosteneffectiever wordt. Een plaag die zowel 

de publieke als private sector jaarlijks miljoenen euro’s kost. Energiegerichte 

lakken zoals Voltahyde™ die toegepast worden op motoren om ze productiever te 

laten draaien, zijn nu ook verkrijgbaar in formaldehyde-vrije formules. 

 

Meer informatie over de initiatieven van Axalta omtrent duurzaamheid en het 

volledige verslag vindt u op http://www.axaltacs.com/axaltasustainability. 

 

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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