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A Axalta Coating Systems protege a fachada do novo aeroporto do 
Turquemenistão  
 
As tintas em pó Alesta SD oferecem uma resistência adequada a condições climáticas 

extremas  

 

Basileia, Suíça – 21 de março de 2017 – A Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), um dos 

principais fornecedores mundiais de tintas líquidas e em pó, forneceu a sua gama Alesta® SD 

(Super Durable) de tintas em pó super duráveis para a fachada do maior aeroporto da Ásia 

central, o novo Aeroporto Internacional de Ashgabat. A gama Alesta SD foi desenvolvida 

especificamente para proporcionar melhor cor e estabilidade de brilho, o que faz com que seja 

a escolha ideal para projetos de edifícios comerciais tal como o novo Aeroporto Internacional 

de Ashgabat, assim como para projetos residenciais de topo / acabamentos de luxo.  

 

O Aeroporto Internacional de Ashgabat, um dos projetos de infraestruturas mais prestigiantes 

do Turquemenistão, exigia uma tinta para a fachada que seria extremamente resistente a 

danos causados pelo clima e que proporcionaria brilho de longa duração e retenção da cor.  

 

Willi Müsgen, diretor-geral da Köln-Color, a empresa em Colónia, Alemanha, que pintou a 

extraordinária fachada em forma de falcão do aeroporto que tem 32 000 m2, explicou: “Uma vez 

que o fabricante metalúrgico pretendia um Matt Traffic White RAL 9016 HWF para a enorme 

fachada em forma de falcão, escolhemos o Alesta SD Matt RAL 9016 da Axalta pois sabíamos 

que iria responder a todos os requisitos. Utilizamos muito frequentemente as tintas em pó da 

Axalta e por isso sabemos como esses produtos atuam”.  

 

A Köln-Color recebeu secções da fachada entre outubro de 2015 e junho de 2016 do 

especialista internacional em fachadas, Christian Pohl GmbH, que também está situado em 
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Colónia, Alemanha. Depois de terem sido pintados com o Alesta SD, os painéis feitos com 

alumínio de 3 mm foram enviados para Ashgabat em secções para serem montados.  

 

Olaf Duisberg, gestor de conta de tintas em pó para projetos arquitetónicos da Axalta na 

Alemanha acrescentou: “Tivemos muito prazer em colaborar novamente com a Christian Pohl e 

a Köln-Color para concretizar a visão do arquiteto neste projeto espetacular. A nossa gama  

Alesta SD foi concebida para ser usada em edifícios que estão expostos à luz direta do sol, 

uma vez que é extremamente resistente às condições climáticas e por conseguinte, foi a 

escolha ideal para o Aeroporto Internacional de Ashgabat, contribuindo para o manter com bom 

aspeto durante muitos anos”.  

 

Thorsten Evenkamp, vice-presidente e diretor de vendas da Christian Pohl GmbH, declarou: 

“Este foi um projeto muito importante para nós. Tivemos de nos assegurar de que todos os 

aspetos do fabrico da fachada cumpriam as normas rigorosas e tinham um desempenho ao 

mais alto nível. Há muitos anos que trabalhámos em estreita colaboração com a Axalta e 

ficámos muito felizes em saber que o nosso trabalho seria protegido pela tinta em pó Alesta SD 

que lhe daria ainda melhor aspeto”.  

 

O projeto do aeroporto internacional, que tem um valor estimado em 2,3 mil milhões de dólares 

americanos, inclui trinta edifícios numa área de 350 000 m2 próximo da capital, Ashgabat. O 

qual inclui dois terminais de passageiros e estará preparado para servir mais de 17 milhões de 

passageiros e manusear mais de 200 000 toneladas de carga por ano.  

 

A designação “SD”, que significa “Super Durável”, é um dos três níveis de durabilidade 

bastante usados na indústria de tintas em pó. A Alesta AP é uma gama de pintas em pó de 

poliéster para projetos arquitetónicos adequada para projetos residenciais ou de menor 

dimensão em condições climáticas normais. As tintas em pó Alesta SD proporcionam uma 

excelente cor e estabilidade de brilho e são ideais para edifícios comerciais e residenciais de 

topo / acabamentos de luxo. Por último, a gama Alesta UD inclui tintas em pó Ultra Duráveis 

que foram concebidas para edifícios de prestígio ou para regiões com níveis elevados de 

radiação de raios UV.  

 

Para mais informações sobre as tintas em pó da Axalta, visite www.powder.axaltacs.com. 

 

 



 

Sobre a Axalta Coating Systems  

A Axalta é uma empresa líder global que se dedica exclusivamente a tintas líquidas e em pó e 

a proporcionar aos seus clientes soluções inovadoras e sustentáveis que proporcionam beleza 

e cor. Desde veículos ligeiros de OEMs, veículos comerciais e aplicações de repintura a 

motores elétricos, edifícios e condutas, as nossas tintas foram concebidas para evitar a 

corrosão, aumentar a produtividade e oferecer mais durabilidade aos materiais que pintamos. 

Com mais de 150 anos de experiência na indústria das tintas, os 12 800 colaboradores da 

Axalta continuam a desenvolver soluções para proporcionar, cada vez melhor e todos os dias, 

aos mais de 100 000 clientes que temos em 130 países, as melhores tintas, sistemas de 

aplicação e tecnologias. Para mais informações, visite axalta.com e siga-nos em @Axalta no 

Twitter e LinkedIn. 
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