
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Til øjeblikkelig offentliggørelse 

 

Axalta Coating Systems introducerer Alesta Lync Dry-on-Dry 
System 
 
Eliminerer den energiforbrugende proces med to lag lak og to varmetørringer 
 

Philadelphia, PA – 28. februar, 2016: Axalta Coating systemer (NYSE: AXTA), en af verdens 

førende producenter af våd- og pulverlakker, introducerer Alesta® Lync, et innovativt Dry-on-

Dry (DOD) påføringssystem til pulverlakker. Alesta Lync er en omkostningseffektiv løsning 

på den energikrævende proces med konventionelle to-lags systemer, der kræver to separate 

varmetørringer. Det er også designet til at levere en markant forbedring af ydelsen i forhold 

til et-lags systemer. 

 

Med sin unikke kombination af toplak og primer, er Alesta Lync designet til at levere to lag 

lak, men kræver kun én hærdning. Dermed reducerer Alesta Lync procestiden, pladskravet i 

værkstedet og udbyttet af investeringen, mens den øger produktiviteten. Processen er 

energieffektiv og yder en fremragende korrosionsbeskyttelse på kanter. Derimod er det 

sjældent, at traditionelle et-lags pulversystemer, som påføres direkte på metal, beskytter 

kanterne. Det skyldes, at overfladespændingen i flydende tilstand får malingen til at trække 

væk fra de skarpe kanter. Konventionelle to-lags systemer kræver en mellemliggende 

varmetørring mellem primer- og toplak. 

 

"Alesta Lync er et resultat af, at Axaltas forskere verden over lytter til vores kunders behov 

og derefter arbejder tæt sammen med dem om at udvikle en innovativ teknologi, der er 

designet til at forbedre deres forretning," sagde Michael Cash, Axalta Senior Vice President 

og President for Industrial Coatings.  "Jeg kunne umuligt være mere begejstret for det nye 
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system, og jeg ser frem til at opleve alle de kreative måder, som vores kunder kan bruge 

dets fordele på." 

 

Alesta Lync er i første omgang udviklet til ACE-segmentets malere, men er også velegnet til 

mange andre generelle industrielle anvendelser. Malere, som bruger systemer, der arbejder 

direkte på metallet, kan opnå bedre kantdækning og korrosionsbeskyttelse med Alesta Lync 

uden at skulle varmetørre primeren en ekstra gang.  

 

Få mere information om global adgang til Alesta Lync, besøg powder.axaltacs.com 

 

Om Axalta Coating Systems 

Axalta er en førende global virksomhed, der udelukkende fokuserer på lakker og at give 

kunder innovative, farverige, smukke og bæredygtige løsninger. Lige fra mindre OEM-

køretøjer, erhvervskøretøjer og reparationslakeringer til elektriske motorer, bygninger og 

rørledninger, er vores lakker designet til at forhindre korrosion, øge produktiviteten, og at få 

de materialer, vi dækker, til at holde længere. Takket være mere end 150 års erfaring inden 

for lakindustrien, fortsætter de cirka 12.800 mennesker i Axalta med at finde nye måder at 

servicere vores mere end 100.000 kunder i 130 lande bedre og bedre på hver eneste dag 

med de fineste lakker, påføringsystemer og teknologier. Få mere at vide på axalta.com og 

følg os @Axalta på Twitter og på LinkedIn.   
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http://www.axaltacs.com/powdercoatings_us/en_US.html

