
                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOR UMIDDELBAR PUBLISERING  

 

Axalta Refinish viser sitt engasjement for innovasjon under IBIS 
Global Summit 2022 i Monaco  

 

24. JUNI 2022 – Axalta Refinish er en av Platinum-partnerne ved International 

Bodyshop Industry Symposium (IBIS) Global Summit 2022 i Monaco, som fant sted 

mellom 15. og 17. juni 2022.  

 

Her presenterte Axalta Refinish for første gang en rekke av sine nyeste, mest 

banebrytende innovasjoner til globale ledere innen bilverkstedsbransjen. Selskapets 

Fast Cure Low Energy-teknologi utmerker seg spesielt takket være dens 

energibesparende egenskaper. Dette gjør også selskapets innovasjoner for reparasjon 

av elbiler samt de nye servicetjenestene under merkenavnet – Drivus. Axalta Refinish 

setter også søkelyset på lakkindustriens første helautomatiske fargeblandingsprosess, 

Daisy Wheel 3.0. 

 

Jim Muse, visepresident for Axalta Refinish i Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) sier 

følgende: «Axalta Drives Innovation var temaet for IBIS i Monaco, og er det noe vi er 

opptatt av hver dag for kundene våre, er det å gjøre hele lakkerings-/reparasjonsreisen 

raskere, enklere og mer lønnsom. Vi fremmer ytelsen til alle lakkmerkene i porteføljen 

vår. Vi driver frem teknologien i våre raske, effektive, lakkeringer av høy kvalitet, og vi 

avanserer med våre integrerte, digitale forretningsløsninger.» 

 

Fremmer innovasjon  

Med sin Fast Cure Low Energy-teknologi, støtter Axalta verksteder som strever med 

skyhøye energipriser. Denne teknologien bruker en revolusjonerende intern kjemi, som 

reduserer tiden prosessen tar og som beviselig reduserer energikostnadene ved å drive 

en direkte gassfyrt kombi-lakkeringskabin med ca. 75 % – når det tas utgangspunkt i en 

gjennomsnittlig tørkeprosess på 30 minutter ved 60 oC. Dette er det eneste 

lakkeringssystemet som kan tørkes med lavere varmetemperaturer, eller med en 

lufttørketemperatur på 20 oC, og som likevel har samme produktivitet som tradisjonelle 

systemer. Disse energisparende egenskapene er veldig attraktive for verksteder i hele 

regionen. 
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Fremtiden er her 

Reparasjon av elbiler er en annen utfordring innen bransjen som Axalta Refinish tar på 

strak arm. Etter hvert som verden går bort fra biler med forbrenningsmotor og over til 

elbiler, vil Axalta Refinish at verkstedene skal være forberedt. De har derfor utviklet et 

eget produktsystem for reparasjon av elbiler, for å hjelpe verkstedene med ulike 

produkter og verktøy de trenger for å innfri de unike kravene i denne voksende 

bilsektoren. 

 

Verktøy og tjenester for langvarig suksess for verksteder 

Drivus er Axaltas nylanserte merkenavn for tjenester rettet mot billakkmarkedet i EMEA. 

Drivus er utformet for å fokusere på de bestemte utfordringene til verkstedene og 

fremme produktivitet, ytelse og profitt, for å hjelpe bedriften til bedre resultater. Den 

stadig voksende porteføljen av tjenester inkluderer personlig tilpassede og nyskapende 

digitale tjenester. 

 

Helautomatisk fargeblanding 

Med lanseringen av forhåndsfylte flasker med baselakk fra industriledende førsteklasses 

lakkmerker, utviklet Fillon Technologies sin nye Daisy Wheel 3.0, der Axalta Refinish er 

den første lakkleverandøren som tilbyr helautomatisk fargeblanding. Kombinert med den 

skybaserte Digital Colour Management, har verksteder i hele EMEA-området nå tilgang 

til den raskeste og mest produktive lakkeringsprosessen som finnes. I kombinasjon med 

Axalta Refinish Digital Colour Management blir prosessens tid redusert med mer enn 50 

%. 

 

Muse sier: «Det er fint å igjen kunne møtes på arrangementer ansikt til ansikt, og jeg er 

glad over å se så mange andre industriledere personlig etter de siste utfordrende årene. 

IBIS er verdens ledende konferanseholder for bilverksteder og en perfekt plattform for å 

ha viktige diskusjoner på en virkelig internasjonal scene, som hjelper med å forme 

bransjen vår.»  

 

For mer informasjon om Axalta Refinish, besøk www.refinish.axalta.eu 

 
Om Axalta Refinish 
Axalta Refinish er en del av Axalta – en global leder innen lakkindustrien. Axalta Refinish er en 
høyt verdsatt og global lakkleverandør for kunder som alltid krever den høyeste 
produktkvaliteten. Vi har opparbeidet tillit til våre kunder gjennom vår raske, effektive og 
høykvalitets lakk-teknologi som sammen med integrerte digitale forretningsmetoder bidrar til å 
gjøre lakkprosessen raskere, enklere og billigere. Med mer enn 150 års erfaring i lakkindustrien 
betyr vår dedikasjon til nyskapning og teknologisk videreutvikling at vi kan tilby våre kunder et 
ubegrenset fargeutvalg for en perfekt farge-match. Viktigst av alt – vi jobber utrettelig med å 
forbedre våre tilbud til kundene så de kan møte sine daglige utfordringer uten problemer. Vi har 
en bred og imponerende produktportefølje som kan tilpasses alle lakkverksteders behov og hvert 
eneste markedssegment og -tidspunkt. Mer informasjon finner du på refinish.axalta.eu eller følg 
oss på LinkedIn. 

 

Om Axalta  
Axalta er en global leder innen lakkindustrien og tilbyr våre kunder innovative, fargerike, vakre og 
varige lakkeringsløsninger. Fra personbiler og kommersielle kjøretøy til elektriske motorer, 

http://www.refinish.axalta.eu/
http://www.refinish.axalta.eu/
https://www.linkedin.com/company/axalta


   
 

 

fasader og andre industrielle applikasjoner er våre lakkprodukter utviklet for å forhindre korrosjon, 
øke produktivitet og forbedre holdbarheten. Med mer enn 150 års erfaring i lakkindustrien, 
fortsetter det globale teamet hos Axalta å finne nye måter for å betjene de over 100 000 kundene 
våre, i 130 land hver dag med de beste lakkproduktene, påføringssystemene og teknologiene. 
For mer informasjon, vennligst besøk axalta.no og følg oss på Twitter @Axalta. 
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