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A Axalta Coating Systems Introduz o Sistema Dry-on-Dry Alesta Lync  
 
Elimina o processo de elevado consumo energético das aplicações bicamada e 
de dois ciclos de cura 
 

Filadélfia, Pensilvânia – 28 de Fevereiro de 2016: A Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), 

um dos principais fornecedores globais de tintas líquidas e em pó, introduz a Alesta® Lync, um 

inovador sistema de aplicação de tintas em pó Dry-on-Dry (DOD). Alesta Lync é uma solução 

económica para o processo dos sistemas bicamada que requerem dois ciclos separados de 

estufa / forno, cujo consumo energético é mais elevado. Foi igualmente desenvolvido para 

fornecer uma melhoria significativa do desempenho em relação aos sistemas monocamada.  

 

Com a sua combinação ímpar entre acabamento e primário, Alesta Lync foi desenvolvida para 

proporcionar duas camadas de tinta que requerem apenas um ciclo de cura. O resultado 

traduz-se na redução de tempo de processo, do impacto ambiental da linha de pintura e do 

investimento de capital, enquanto aumenta a produtividade. O processo é eficiente em termos 

energéticos e possui uma excelente proteção contra a corrosão nas extremidades. Os sistemas 

tradicionais de tinta em pó monocamada direto ao metal nem sempre conseguem proteger as 

extremidades, uma vez que a tensão superficial durante o estado líquido provoca o 

afastamento da tinta das arestas vivas. Os sistemas convencionais bicamada requerem uma 

etapa intermédia de estufa / forno entre o primário e o acabamento.  

 

“Alesta Lync é o resultado da atenção que os cientistas da Axalta espalhados pelo mundo 

prestaram às necessidades dos nossos clientes, trabalhando em estreita colaboração com os 

mesmos, para desenvolver uma tecnologia inovadora concebida para melhorar os seus 

negócios,” comentou Michael Cash, Vice-Presidente Sénior e Presidente das Tintas Industriais 

da Axalta. “Não tenho palavras para exprimir o meu entusiasmo no que diz respeito a este novo 
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sistema, e aguardo com expectativa poder ver as formas criativas que os nossos clientes vão 

utilizar para tirar partido das suas mais-valias.” 

 

Alesta Lync foi inicialmente desenvolvida para os aplicadores do segmento ACE, contudo, é 

igualmente adequado para muitas outras aplicações industriais. Graças a Alesta Lync os 

aplicadores que utilizam os sistemas direto ao metal podem atualmente obter uma melhor 

cobertura nas extremidades / arestas vivas e resistência contra a corrosão, sem a necessidade 

de um forno adicional para estabelecer a cura do primário.  

 

Para obter mais informações sobre o acesso global a Alesta Lync, visite o site 

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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