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A Axalta Coatings Escolhida no Primeiro Projecto para as Condutas 
de Água Potável de Berlim 
Protecção Sustentável e Livre de Manutenção contra a Corrosão com o 
Revestimento Abcite  
 

Basileia, Suíça - 8 de Janeiro de 2016: A Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), fabricante 

líder global de tintas líquidas e em pó, está a fornecer a sua tinta termoplástica em pó Abcite® 

para proteger as canalizações e conexões da Berliner Wasserbetriebe, a maior empresa de 

abastecimento municipal de água potável da Alemanha.   

 

Berliner Wasserbetriebe fornece água potável a 3.5 milhões de habitantes em Berlim, através 

de uma complexa rede de nove sistemas de distribuição de água, oito estações de tratamento 

de águas residuais e cerca de 7,900 km de tubagens. O transporte de água fiável e a 

segurança são questões fundamentais para as empresas de tratamento de água potável, e é 

essencial garantir a segurança da água quando se abre uma torneira. A fiabilidade e a 

protecção duradoura contra a corrosão que a Abcite proporciona torna-a a escolha ideal para 

as novas canalizações e conexões da estação de tratamento de água de Mariendorf, no Sul de 

Berlim.  

 

“Como é sabido, a ruptura de condutas e as fugas de água podem ter um impacto enorme a 

nível financeiro na empresa de abastecimento de água, assim como na comunidade em geral,” 

assinalou Michael Cash, Sénior Vice-Presidente e Presidente da Axalta para os Revestimentos 

Industriais. “A Abcite, que faz parte do extenso portfólio global de revestimentos industriais da 

Axalta, ajuda a prevenir os danos causados pela corrosão e a garantir um transporte de água 

seguro. A sua utilização por parte da Berliner Wasserbetriebe demonstra a capacidade da 
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Axalta de fornecer soluções sustentáveis e de elevado desempenho quando está tanto em 

jogo.”  

 

A Trapp Infra, sediada em Berlim e especialista na produção de peças de aço para condutas, 

foi a empresa encarregue pela aplicação de Abcite nas condutas e conexões para o projecto 

Berliner Wasserbetriebe.  

 

Peter Wurl, Director Geral da Trapp Infra, comentou, “Convencer uma empresa como a Berliner 

Wasserbetriebe não é uma tarefa fácil, mas as inúmeras vantagens de Abcite – o seu 

desempenho, as suas certificações, bem como as muitas referências mundiais – tornaram este 

produto numa escolha óbvia. Estou convicto de que este é apenas o primeiro capítulo de uma 

longa história de sucesso para a Abcite na Alemanha.” 

 

Utilizada há mais de 20 anos, a Abcite foi controlada, testada e certificada de acordo com os 

mais rigorosos padrões relativos ao contacto com a água potável, não apenas na Alemanha, 

mas também na Bélgica, França, no Reino Unido e América do Norte, Austrália e Nova 

Zelândia. A sua tecnologia termoplástica exclusiva cria uma barreira impermeável, fornece uma 

aderência duradoura ao aço, excelente resistência química e minimiza o crescimento de 

bactérias assim como perdas por fricção. A Abcite proporciona uma resistência ao impacto 

excepcional, o que permite evitar danos motivados pelo manuseamento, e pode ser utilizada 

para revestir tanto o interior como o exterior das condutas numa aplicação de etapa única. A 

Abcite é resistente e simples de aplicar, uma vez que não exige primário.  

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

www.powder.axaltacs.com.  

 

Sobre a Axalta Coating Systems  
 

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 axalta.com e 

acompanhe-nos no Twitter  através de @Axalta e no LinkedIn. 
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