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Axalta lança a Eloxal Selection, uma nova oferta de tintas em pó 
Alesta Super Durable  
 

Basileia, Suíça – 20 de setembro de 2017 – A Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), um dos 

principais fornecedores mundiais de tintas líquidas e em pó, lança a Eloxal Selection, que inclui 

tintas em pó de alto desempenho com efeito metálico da gama Alesta® Super Durable da 

Axalta. A Eloxal Selection proporciona acabamentos reproduzíveis e uniformes, assim como 

uma excecional durabilidade exterior e elevada resistência às condições climáticas, o que faz 

com seja ideal para aplicações de arquitetura exterior.  

 

A Eloxal Selection oferece a aparência dos acabamentos anodizados mais populares, assim 

como todos os benefícios de uma tinta em pó, proporcionando um acabamento de alta 

qualidade, atrativo e duradouro. E comparada com a oxidação eletrolítica, as tintas em pó têm 

a vantagem adicional de poderem ser aplicadas em diferentes substratos incluindo em 

componentes de alumínio, aço e fundição.  

 

“Fabricada com uma tecnologia de ligação de bonderização especial, a Eloxal Selection 

oferece aos nossos clientes uma ótima facilidade de aplicação e uma excelente 

reprodutibilidade. Sabemos que estas tintas altamente fiáveis, fáceis de usar e ambientalmente 

responsáveis são o que a indústria de construção civil moderna necessita e acreditamos que 

essas novas cores irão inspirar os arquitetos que estão a trabalhar em alguns dos edifícios 

mais impressionantes, avançados e de última geração do mundo”, afirmou Dr. René Mattern, 

Head of Product Management e Technical Service de tintas em pó da Axalta na Europa, Médio 

Oriente e África.  

 

Tal como todas as tintas em pó Alesta da Axalta, a Eloxal Selection baseia-se em fórmulas 

ambientalmente responsáveis com quase nenhum COV. Além disso, estas tintas cumprem as 
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principais normas ambientais da União Europeia. A nova gama tem a certificação GSB Master 

e Qualicoat classe 2 e também cumpre os requisitos AAMA 2604 para tintas em pó de alto 

desempenho em painéis e extrusões de alumínio.  

 

Para mais informações sobre a Eloxal Selection e todas as tintas em pó da Axalta, visite 

www.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 13 600 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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