
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
Til øjeblikkelig offentliggørelse 

 

Axalta Coating Systems køber Plascoat Systems Limited 
 
Philadelphia, PA – 12. september 2017: Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), en førende 

global leverandør af våd- og pulverlakker, annoncerede i dag købet af Plascoat Systems 

Limited, En førende leverandør af termoplastiske pulverlakker fra dets moderselskab, 

International Process Technologies (IPT) Ltd. De finansielle vilkår for transaktionen blev ikke 

offentliggjort. 

 

Plascoat, som blev grundlagt i 1952, har udviklet videnskaben bag sammensætningen, 

fremstillingen og anvendelsen af termoplastiske polyolefinlakker. Plascoats brancheførende 

produktportefølje omfatter Plascoat PPA 571, en fleksibel, hård og meget holdbar plastlak, 

der anvendes til en lang række udendørs formål, Talisman, en slidstærk, hård plastlak, der 

anvendes på markedet for lakker til opvaskemaskinekurve og Plascoat PPA 571 Aqua, en 

unik plastlak til drikkevandsledninger, ud over mange andre højtydende lakker, som er 

designet til at opfylde de højeste industristandarder. 

 

“I løbet af de sidste 65 år har Plascoat anført udviklingen af innovative, miljømæssigt 

ansvarlige lakker, der opfylder kravene til høj korrosionsbestandighed hos kunder over hele 

kloden,” sagde Michael Cash, Axalta Senior Vice President og President, Industrial 

Coatings. “Vi ser frem til at bringe denne viden og ekspertise ind i Axalta for at udvide vores 

eksisterende forretning for termoplastiske pulverlakker og at tilbyde endnu mere innovative 

produkter og løsninger til vores kunder.”  
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“Dette er en fantastisk mulighed for at Plascoat kan vokse som virksomhed og fremme vores 

tilbud, mens vi bliver en del af et firma, der i høj grad værdsætter deres kunder, ny 

produktudvikling og miljøhensyn,” fortalte Jeremy Stoke, Chairman, IPT Ltd. “Vi ser frem til 

vores fremtid med Axalta.” 

 

Som en del af handlen, køber Axalta både Plascoats produktionsfaciliteter i Farnham, 

England og i Zuidland, Holland. Se mere information om Plascoat Systems Limiteds 

produktportefølje på www.plascoat.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 13.600 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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