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A Axalta Investe para Ampliar a sua Capacidade de Produção das 

Tintas em Pó  na Alemanha 

O investimento apoia a estratégia de crescimento global 

 

Basileia, Suíça, 9 de Janeiro de 2017: A Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), fabricante 

líder global de tintas líquidas e em pó, investiu na expansão e optimização da capacidade de 

fabricação das suas marcas Alesta® e Teodur® nas suas unidades de produção de tintas em pó 

em Landshut, Alemanha.  

 

O investimento apoia a estratégia de crescimento das tintas em pó da Axalta e acompanha o 

progresso do seu negócio dos revestimentos em pó na Europa de Leste, assim como a procura 

crescente destes revestimentos na Europa Central. Este é o segundo investimento este ano 

realizado a fim de expandir a produção das tintas em pó na região da Europa, Médio Oriente e 

África (EMEA). O primeiro foi em Abril de 2016, na unidade fabril da Axalta em Montbrison, 

França, cuja automatização eficiente e tecnologia de produção atualizada conduziu ao aumento 

significativo da capacidade de produção e produtividade.  

 

“Tempos reduzidos de fornecimento são de importância vital para os nossos clientes, e este foi 

um dos motivos pelos quais optamos pelo investimento na cidade de Landshut.  Uma vez 

concluídas as obras, as instalações de produção adicionais vão fornecer uma capacidade de 

fabricação significativamente superior. Isto traduzir-se-á no aumento da produção das nossas 

tintas em pó de alta qualidade para os mercados Austríacos, Alemães, Italianos e Suíços, 
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assim como os mercados da Europa de Leste,” afirma Matthias Schönberg, Vice-Presidente da 

Axalta Coating Systems e Presidente para a região EMEA. 

 

As nossas tintas em pó oferecem excelentes propriedades mecânicas, possuem alta 

resistência contra intempéries e são adequadas para aplicações de fachadas arquitectónicas. 

 

Os investimentos em Montbrison e em Landshut demonstram o compromisso da Axalta durante 

os últimos dois anos no sentido de reforçar o desenvolvimento da capacidade de produção, 

bem como o aumento da produtividade nas suas unidades fabris espalhadas pelo mundo, a fim 

de satisfazer as necessidades dos seus clientes. O projeto de expansão em Landshut é 

composto por três etapas e prevê-se a sua conclusão até o final de Março de 2017. A primeira 

e segunda etapa foram concluídas no final de 2015 e em Março de 2016, respetivamente.  

 

Para mais informação 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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