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Axalta lança o produto mais recente no portfólio de tintas para tubos  
 

Houston, Texas – 19 de setembro de 2017 – A Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA) tem o 

prazer de lançar o seu produto mais recente na gama de tintas, para aplicação no interior dos 

tubos, resistente à corrosão, da coleção Tintas Funcionais Nap-Gard®. A Nap-Gard 7-0015 Tan 

Internal FBE é uma tinta em pó epoxy e termoendurecível concebida para passar a 

especificação Saudi Aramco 09-SAMSS-091 (2011).  

 “A Axalta está muito entusiasmada em adicionar um produto à sua gama de tintas para 

aplicação no interior dos tubos”, afirmou Meghan Hodge, Global Product Marketing Manager de 

Tintas Funcionais da Axalta. “A Nap-Gard 7-0015 será uma excelente opção para os clientes 

que necessitam de uma tinta flexível que proporciona proteção contra a corrosão em 

profundidades / ambientes severos a uma temperatura até 105 °C (221°F).” 

 

Os atuais ambientes explorados por empresas de petróleo e gás têm temperaturas e 

concentrações de H2S e CO2 e outros contaminantes gasosos mais altas. Estas condições 

requerem o uso de ligas cromadas e metálicas significativamente mais caras para evitar a 

corrosão e falhas. A nova geração de tintas para tubos da Axalta proporciona uma alternativa 

económica para proteger o diâmetro interno das tubagens. A Nap-Gard 7-0015 oferece 

propriedades de elevada aderência para proteger de forma eficaz as tubagens expostas a   

H2S, CO2 e CH4.  

 

As tintas em pó Nap-Gard da Axalta são formuladas para serem usadas em tubagens de 

petróleo, gás e água externas e internas com opções de aplicação única, dupla e 

multicamadas. Além disso, a Nap-Gard proporciona soluções de proteção contra a corrosão 

para válvulas, acessórios e varões para armaduras. As tintas funcionais da Axalta oferecem 
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soluções inovadoras para as atuais aplicações de tintas à base de epóxi. Além disso, foram 

concebidas para proporcionar uma proteção superior contra a corrosão em substratos 

localizados em ambientes difíceis e exigentes.  
 

Para mais informações sobre as tintas funcionais da Axalta, visite o nosso website em 

www.axaltacs.com/powder.   
 

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 13 600 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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