
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
Til øjeblikkelig offentliggørelse 

 

ALUCOIL og Axalta Coating Systems: Fejrer 20 års teknologi og 
succes 
 

Basel, Schweiz – 4 Juli, 2017 – Dette år markerer 20 års samarbejde mellem Axalta Coating 

Systems (NYSE: AXTA), en førende global leverandør af våd og pulverlakker, og ALUCOIL, 

en multinational producent af højteknologiske aluminiumsmaterialer til bygge- og 

anlægsindustrien i Spanien. Axalta udviklede en tilpasset version af Alesta® pulverlak til 

ALUCOIL, der ikke alene ville give de bedst mulige resultater, men også ville gøre det muligt 

for ALUCOIL at opnå ekstremt hurtige cyklustider. Resultatet var pulverlakken Alesta Speed. 

 

For at fejre det tyve år lange partnerskab lancerer virksomhederne en ny kollektion af 

metallic pulverlakker til aluminiumplader, kaldet Pure Metal Collection. Sortimentet er en 

vigtig nyudvikling for arkitekter, designere og beslutningstagere, da det hidtil har været 

vanskeligt at matche metallic farver fra de almindelige polyesterbaserede arkitektoniske 

pulverlakker, der anvendes på aluminiumsprofiler til de metallic farver, som anvendes på 

aluminiumsplader eller paneler. Dette har skabt problemer med farvematchning mellem 

aluminiumspaneler og aluminiumsprofiler på bygningsfacader. 

 

"Axalta og ALUCOIL er mere end bare forretningsforbindelser," fortæller Clemente Gonzalez 

Soler, Præsident for ALUCOILs moderselskab, Alibérico Group, en avanceret specialist i 

materialer til byggeri, transport og industri. "Vi er partnere! Axalta fokuserer på at forstå 

Alibéricos krav, og arbejder tillige utrætteligt for at imødekomme alle fremtidige krav. De 

fremragende mekaniske egenskaber ved Axaltas pulverlakker, den løbende innovation i nye 

farver og finish og de høje produktionshastigheder, som disse pulverbelægninger giver os 
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mulighed for at opnå, har tilsammen gjort dette 20-årige partnerskab til den succes, det er. " 

 

Samarbejdet startede i 1997, da Alucoil designede og producerede en ny højhastigheds 

malerlinie til aluminiumsplader og coil, og havde brug for en pulverlak, der ville gøre det 

muligt at opnå hurtige produktionscyklustider. I dag bruger ALUCOIL Alesta Speed til 

beskyttende og dekorative lakeringer, og servicerer kunder i hele Europa, Nord- og 

Sydamerika, Australien og Marokko. 

 

Alesta Speed tilbyder ALUCOIL hærdningstider, der er fire gange hurtigere end almindelige 

polyesterbaserede, arkitektoniske pulverlakker. Det betyder, at påføringen forløber tre til fire 

gange hurtigere, end ved brug af traditionelle lakker. Alesta Speed er også exceptionelt 

fleksibel, hvilket er afgørende for de coil-lakerede aluminiumplader, der påføres denne 

hurtighærdende pulverlak; De kan formes eller bøjes efter behov - uden at beskadige lakken. 

 

Mercè Berengueras, Axaltas ‘Architectural Prescription Leader’ for Alestas pulverlakker i 

Europa, Mellemøsten og Afrika, siger: "Vores langsigtede samarbejde med ALUCOIL er 

baseret på hhv. tillid, pålidelighed og vores løbende innovation. Ved at lytte til, hvad 

ALUCOIL havde brug for for 20 år siden og frem til i dag, samt ved at arbejde sammen med 

dem om alt, som de får brug for i de kommende år, kan vi hver eneste dag hjælpe dem med 

at nå deres mål. " 

 

Pure Metal-kollektionen kommer på markedet i Europe i juli 2017.  

 

Få mere at vide om Axaltas Alesta pulverlakker på 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 13.000 ansatte i Axalta med at finde nye måder at 

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

de bedste lakker, påføringssystemer og teknologier. Få mere at vide på axalta.com og følg 

os @Axalta på Twitter og på LinkedIn.   



 
 

 

Om ALUCOIL 

ALUCOIL er et spansk multinationalt selskab med hovedsæde i Miranda de Ebro nær 

Burgos, Spanien, og en del af Alibérico-koncernen - en specialist inden for bearbejdning og 

fremstilling af avancerede materialer til byggeri, transport og industri. ALUCOIL, med fire 

moderne fabrikker på fire kontinenter (Europa, Afrika, Amerika og Oceanien), er en 

højteknologisk virksomhed, som er innovativ og vækstorienteret, hvis banebrydende 

produktionslinjer leverer de nyeste innovative produkter. ALUCOIL har produceret og 

bearbejdet højteknologiske aluminiumsmaterialer til byggeri og anlæg siden 1996 og har 

mere end 40 års erfaring med aluminiumsbranchen. ALUCOILs globale produktsortiment er 

fordelt på fem forretningsenheder. En af de fem forretningsenheder leverer pulverlakerede 

aluminiumsplader og coils til beskyttende og dekorative anvendelse under Termolac®-

brandet. 
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