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ALUCOIL e Axalta Coating Systems celebram 20 anos de tecnologias 
e sucesso  
 

Basileia, Suíça – 3 de julho de 2017 – Este ano assinala o 20.º aniversário da colaboração 

entre a Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), um dos principais fornecedores mundiais de 

tintas líquidas e em pó, e a ALUCOIL, uma empresa multinacional fabricante de materiais de 

alumínio de alta tecnologia para a indústria de construção civil sediada em Espanha. A Axalta 

desenvolveu uma versão personalizada da sua tinta em pó Alesta® para a ALUCOIL que não 

só proporcionaria os melhores resultados possíveis, como também permitiria à ALUCOIL obter 

tempos de ciclos de alta velocidade. O resultado foi a tinta em pó Alesta Speed. 

 

Para celebrar esta parceria de duas décadas, as empresas estão a lançar uma nova gama de 

tintas em pó com acabamentos metálicos para folhas de alumínio, designada por Pure Metal 

Collection. Esta gama assinala um acontecimento importante para arquitetos, designers e 

prescritores, uma vez que, até agora, era difícil combinar as cores metálicas de tintas em pó de 

poliéster padrão para projetos arquitetónicos utilizadas em perfis de alumínio com as cores 

metálicas usadas em painéis ou folhas de alumínio. Isto causava problemas na combinação de 

cores em fachadas de edifícios entre painéis de alumínio e perfis de alumínio.  

 

“A Axalta e a ALUCOIL são muito mais do que parceiros de negócios”, afirmou Clemente 

Gonzalez Soler, presidente da empresa-mãe da ALUCOIL, Alibérico Group, uma empresa 

especialista em materiais industriais avançados para os setores de construção e transporte. 

“Somos parceiros. A Axalta está empenhada em compreender os requisitos da Alibérico e 

trabalha incansavelmente para prever os mesmos no futuro. As excelentes características 

técnicas das tintas em pó da Axalta, as inovações contínuas em novas cores e acabamentos e 
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a produção de alta velocidade que estas tintas em pó permitem-nos obter, fizeram com que 

esta parceria de 20 anos fosse o sucesso que é”.  

 

Esta relação começou em 1997 quando a ALUCOIL criou e fabricou uma nova linha de pintura 

de alta velocidade para folhas e bobinas de alumínio e necessitava de uma tinta em pó que 

permitiria obter tempos de ciclos de produção rápidos. Hoje em dia, a ALUCOIL utiliza a Alesta 

Speed em aplicações protetoras e decorativas em clientes na Europa, América do Sul e Norte, 

Austrália e Marrocos.  

 

A Alesta Speed proporciona à ALUCOIL tempos de cura que são quatro vezes mais rápidos do 

que as tintas em pó de poliéster padrão para projetos arquitetónicos e assim, a linha de pintura 

funciona três a quatro vezes mais depressa do que as linhas tradicionais. Além disso, a Alesta 

Speed é excecionalmente flexível, o que é fundamental para as bobinas e folhas de alumínio 

que são pintadas com esta tinta em pó de polimerização rápida. Estas folhas poderão ser 

moldadas ou dobradas conforme necessário sem danificar a tinta.  

 

Mercè Berengueras, Architectural Prescription Leader da Axalta para as Tintas em Pó Alesta na 

Europa, Médio Oriente e África, declarou, “A nossa relação de longa data com a ALUCOIL 

baseia-se na confiança, fiabilidade e nas nossas inovações contínuas. Ao ouvirmos o que a 

ALUCOIL precisou há 20 anos, e hoje em dia ao trabalharmos com ela no que irá necessitar 

nos próximos anos, podemos ajudá-la a atingir os seus objetivos todos os dias”. 

 

A Pure Metal Collection estará disponível no mercado na Europa a partir de julho de 2017.  

 

Para mais informações sobre as tintas em pó Alesta da Axalta, visite 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 13 000 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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