
 

 
 
 
 

 

 

Geen embargo 

 

Axalta Coating Systems beschermt de gevel van de nieuwe 
luchthaven van Turkmenistan 
 
Alesta SD poederlakken bieden de gepaste extreme weerbestendigheid 
 

Bazel, Zwitserland – 4 april 2017 – Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), 

wereldwijd toonaangevend ontwikkelaar en producent van vloeibare en 

poederlakken, zorgde met zijn gamma Alesta® SD (Super Durable) poederlakken 

voor de bescherming van de gevel van de gloednieuwe en grootste luchthaven van 

Centraal-Azië, Ashgabat International Airport. Alesta SD werd specifiek ontwikkeld 

voor een betere kleur- en glansstabiliteit, waardoor het uiterst geschikt is voor 

commerciële bouwprojecten zoals deze. Uiteraard is het gamma ook ideaal voor 

prestigieuze woningprojecten.  

 

Ashgabat International Airport, een van de meest overweldigende 

infrastructuurwerken in Turkmenistan, had een gevelcoating nodig die een 

uitzonderlijke weerstand kan bieden tegen de weersomstandigheden en een 

permanent glans- en kleurbehoud kan garanderen. 

 

Willi Müsgen, Managing Director van Köln-Color, het bedrijf uit het Duitse Keulen dat 

de lakopdracht voor de luchthaven uitvoerde, geeft graag enige verduidelijking: 

“Vermits de leverancier van de metalen gevel - zo’n 32,000m2 in de vorm van een 

valk - onze lak RAL 9016 HWF Matt Traffic White wenste voor de enorme structuur, 

kozen we Axalta’s Alesta SD Matt RAL 9016 omdat we er zeker van waren dat deze 

lak zou voldoen aan alle vereisten. We werken immers vaak met Alesta SD 
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poederlakken en weten dus goed hoe het product zich gedraagt.” 

 

Köln-Color ging aan de slag met de delen van de monumentale gevel tussen oktober 

2015 en juni 2016. Ze kwamen van de internationaal bekende gespecialiseerde 

gevelbouwer Christian Pohl GmbH, eveneens uit Keulen. Wanneer de aluminium 

panelen van 3mm dikte waren gelakt met Alesta SD werden ze getransporteerd naar 

Ashgabat voor de assemblage.  

 

Olaf Duisberg, key accountmanager architecturale poederlakken voor Axalta in 

Duitsland, licht toe: "We zijn blij dat we opnieuw hebben mogen samenwerken met 

Christian Pohl en Köln-Color om de visie van de architecten voor dit prachtige project 

te realiseren. Ons Alesta SD-gamma is speciaal ontwikkeld voor gebouwen die zijn 

blootgesteld aan direct zonlicht en het is uiterst weerbestendig. Het gamma was dus 

de gepaste keuze voor de internationale luchthaven van Ashgabat, zodat die er de 

komende jaren stralend kan blijven uitzien." 

 

Thorsten Evenkamp, vicepresident en verkoopsdirecteur van Christian Pohl GmbH: 

"Dit was een zeer belangrijke opdracht voor ons. We moesten ervoor zorgen dat elk 

aspect van de fabricage van de gevel voldeed aan de strenge normen en dat alles 

werd uitgevoerd op het hoogste niveau. We werkten al een aantal jaar nauw samen 

met Axalta en dus waren we blij dat ons werk zou worden beschermd – en nog 

verfraaid – door de Alesta SD poederlak.” 

 

Het project van de internationale luchthaven, waarvan de kostprijs wordt geschat op 

zo’n 2,16 miljard euro, omvat 30 gebouwen gespreid over 350.000m2. De luchthaven 

bevindt zich net buiten de hoofdstad Ashgabat. Ze omvat twee terminals die jaarlijks 

17 miljoen passagiers en meer dan 200.000 ton goederen zien passeren. 

 

De benaming SD - waarbij SD staat voor Super Durable - is één van drie 

veelgebruikte niveaus van duurzaamheid in de poederlakindustrie. Alesta AP is een 

assortiment van Architecturale Polyester poederlakken geschikt voor residentiële of 

kleinere projecten in normale klimatologische omstandigheden. Alesta SD 

poederlakken zorgen voor een beter kleur- en glansbehoud, ideaal voor prestigieuze 

residentiële en commerciële gebouwen. En tot slot is Alesta UD - Ultra Durable - 

ontworpen voor prestigieuze gebouwen of voor streken met een hoge UV-straling. 



 

 

Meer over de poederlakken van Axalta vindt u op www.powder.axaltacs.com 

 

Over Axalta Coating Systems 

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 meer dan 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 

axalta.com of volg ons @Axalta op Twitter en op LinkedIn.  
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