
 

 
 

 
 
 

 

 

 
För omedelbar publicering 

 
ALUCOIL och Axalta Coating Systems firar 20 år av teknologi och 
framgång 
 

Basel, Schweiz – 3 juli 2017 – I år är det 20 år sedan samarbetet inleddes mellan Axalta 

Coating Systems (NYSE: AXTA), en ledande global leverantör av våtlacker och pulverfärger, 

och ALUCOIL, en Spanienbaserad multinationell tillverkare av högteknologiska 

aluminiummaterial för bygg- och anläggningsindustrin. Axalta utvecklade en skräddarsydd 

version av sin pulverfärg Alesta® för ALUCOIL som inte bara skulle ge bästa möjliga resultat 

utan även göra det möjligt för ALUCOIL att uppnå snabba produktionscykler. Resultatet blev 

pulverfärgen Alesta Speed. 

 

För att fira det två decennier långa partnerskapet lanserar företagen en ny kollektion 

metallic-pulver – med namnet Pure Metal Collection – för aluminiumplåt. Detta sortiment är 

ett viktigt framsteg för arkitekter, designers och beställare eftersom det tills nu har varit svårt 

att matcha metallic-kulörer från vanliga fasadpolyesterpulverfärger som används på 

aluminiumprofiler med metallic-kulörer som används på aluminiumplåtar eller -paneler. Detta 

har lett till problem med kulörmatchningen mellan aluminiumpaneler och aluminiumprofiler 

på byggnadsfasader.  

 

”Axalta och ALUCOIL har mer än bara ett affärssamarbete”, säger Clemente Gonzalez 

Soler, operativ chef för ALUCOILs moderbolag, Alibérico Group, som är specialister på 

avancerade material för bygg-, transport- och industrisektorn. ”Vi är partners. Axalta har 

fokus på att förstå Alibéricos behov och arbetar outtröttligt med att förutse de framtida 

behoven. De enastående mekaniska egenskaperna hos Axaltas pulverfärger, det 

kontinuerliga nyskapandet inom kulörer och finish samt de höga produktionshastigheterna vi 
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uppnår tack vare dessa pulverfärger har alla gjort detta 20-åriga partnerskap till den succé 

det är.” 

 

Samarbetet startade 1997 när ALUCOIL utformade och producerade en ny 

höghastighetslackeringslina för aluminiumplåtar och -bandlackering och behövde en 

pulverfärg som skulle göra det möjligt att uppnå snabba produktionscykler. Idag använder 

ALUCOIL Alesta Speed som skydds- och dekorationslack för att betjäna kunder i Europa, 

Nord- och Sydamerika, Australien och Marocko.  

 

Alesta Speed ger ALUCOIL härdningstider som är fyra gånger kortare än vanliga 

fasadpolyesterpulverfärger, så tempot i lackeringslinan är tre till fyra gånger högre än med 

konventionella pulverfärger. Alesta Speed är också extremt flexibel, vilket är helt nödvändigt 

för de aluminiumband och -plåtar som lackeras med denna snabbhärdande lack – de kan 

formas eller böjas efter behov utan att lacken skadas. 

 

Mercè Berengueras, föreskrivningsledare inom fasadsegmentet för Alestapulverfärger på 

Axalta region Europa, Mellanöstern och Afrika, säger: ”Vårt långsiktiga samarbete med 

ALUCOIL är baserat på tillit, tillförlitlighet och vår kontinuerliga innovation. Genom att lyssna 

på vad ALUCOIL behövde för 20 år sedan, och genom att arbeta med dem i dag med det de 

kommer att behöva under kommande år, kan vi hjälpa dem att uppnå sina mål varje dag.” 

 

Pure Metal Collection kommer att finnas tillgänglig i Europa från och med juli 2017.  

 

För mer information om Axaltas Alestapulverfärger, besök 

powder.axaltacs.com. 

 

 

Om Axalta Coating Systems 

Axalta är ett ledande globalt företag som uteslutande fokuserar på lacker och på att förse 

sina kunder med innovativa, färgstarka, vackra och hållbara lösningar. Från lätta OEM-

fordon, nyttofordon och reparationslacker till elektriska motorer, byggnader och rörledningar 

är våra lacker utformade för att förhindra korrosion, öka produktiviteten och få materialen vi 

lackerar att hålla längre. Med mer än 150 års erfarenhet i lackindustrin fortsätter Axaltas 

cirka 13 000 anställda att hitta sätt att hjälpa våra fler än 100 000 kunder i 130 länder bättre 



 
 

varje dag med de allra bästa lackerna, appliceringssystemen och teknologin.  För mer 

information besök axalta.com och följ oss på @Axalta på Twitter och på LinkedIn.   

 

 

Om ALUCOIL 

ALUCOIL är ett spanskt multinationellt företag med huvudkontor i Miranda de Ebro nära 

Burgos i Spanien och är en del av Alibérico Group – specialister på omvandling och 

tillverkning av avancerade material för användning inom bygg-, transport- och 

industrisektorn. ALUCOIL, som har fyra moderna fabriker på fyra kontinenter (Europa, Afrika, 

Amerika och Oceanien), är ett högteknologiskt, innovativt och tillväxtinriktat företag vars 

toppmoderna produktionslinjer framställer de senaste innovativa produkterna. ALUCOIL har 

tillverkat och omvandlat högteknologiska aluminiummaterial för bygg- och 

anläggningsindustrin sedan 1996 och har mer än 40 års expertis på aluminiumområdet. 

ALUCOILs globala produktsortiment har spridit sig över fem affärsenheter. En av de fem 

affärsenheterna levererar pulverlackerade aluminiumplåtar och -band för skydds- och 

dekorationsanvändning under varumärket termolac®. 
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