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Axaltas Fast Cure Low Energy teknologi – hjelper verksteder i 

Europa under energikrisen 
 

 
7 juni 2022 – Levekostnadene øker, men det som virkelig treffer både huseiere og 
bedrifter er priseksplosjonen på energi. I januar 2022 økte energiprisen i Europa med 
28.6%1.  
 
 “For verkstedeiere i hele regionen kunne ikke disse stigende energikostnadene komme 
på et dårligere tidspunkt. Etter to svært vanskelige år under pandemien, øker nå prisene 
faretruende uten tegn til å stoppe. Denne utviklingen kan være dråpen som får begeret 
til å flyte over for flere verksteder. Til syvende og sist kan det føre til at enkelte 
verksteder må stenge. Axalta Refinish er heldigvis fokusert på kontinuerlig å fremme 
teknologisk innovasjon, der målet er at verkstedet utfører lakkreparasjoner raskere, 
enklere og mer lønnsomt. Vår patenterte Fast Cure Low Energy teknologi, reduserer 
energiforbruket i lakkboksen, samtidig som det oppnår det beste resultatet. Det er 
nettopp denne støtten verkstedene trenger for å hjelpe dem gjennom krisen,” sier Jim 
Muse, Vice President, Axalta Refinish, Europa, Midtøsten og Afrika.  
 
Axaltas revolusjonerende, egenutviklete kjemiprosess som benytter både temperatur og 
romfuktighet for å akselerere tørkeprosessen, gir hele produktsystemet den perfekte 
balansen mellom høy herdehastighet og lavt energiforbruk, samtidig som både kvalitet 
og finish er førsteklasses. Den senker beviselig energikostnadene for en gassfyrt kombi-
lakkboks med omtrent 75% basert på en typisk 30 minutters 60oC herding syklus. Det er 
det eneste lakksystemet som kan herdes på så lave temperaturer, eller lufttørkes på 
20oC, og fremdeles beholde produktiviteten til de tradisjonelle systemene. 
 
Verksteder kan velge å benytte denne effektive løsningen for å kunne tilby en rask 
service som vil øke deres lønnsomhet. 
  
“Vår Fast Cure Low Energy teknologi er unik. Når verksteder nå møter en betydelig 
energikrise som vil spise mer av deres allerede magre fortjeneste, er dette en 
redningsplanke de nok en gang forventer fra Axalta Refinish,” legger Muse til. 
 

Fast Cure Low Energy teknologien gir også verksteder muligheten til å reparere 
temperatur-sensitive elektriske kjøretøy. Disse øker stadig i popularitet i hele regionen. 
 

 
1 https://www.euronews.com/my-europe/2022/02/10/inflation-in-eurozone-forecast-to-hit-4-8-amid-
soaring-energy-prices 
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Denne patenterte teknologien kan kjøpes hos Axaltas tre topp lakkmerker -  
Cromax, Spies Hecker og Standox. Mer informasjon finnes på 
www.cromax.com/no/ultrasystem, www.spieshecker.no/speed-tec eller 
www.standox.no/xtreme-system. Lær mer om hvordan Axaltas Fast Cure Low Energy 
teknologi kan hjelpe verksteder å spare energikostnader ved å kontakte din lokale 
representant. Mer informasjon om Axalta Refinish finnes på 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 forretnings metoder 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, 
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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