
                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOR UMIDDELBAR PUBLISERING  

 
Axalta utgir Tech Tips Global Paint Defects videoserie for å 

hjelpe verksteder til å unngå, samt utbedre klassiske 
lakkeringsproblemer. 

 
 
20 JULI 2022 – Axalta, en ledende global leverandør av lakk og andre 
overflateprodukter til bilindustrien, har lansert en serie veiledningsvideoer for å hjelpe 
bilverksteder å reparere vanlige, og ofte utfordrende lakkeringsproblemer. 
 

De første seks videoene kan nå sees gratis. Videoene dekker en rekke utfordringer som 
lakkerere kan oppleve å håndtere daglig. Disse inkluderer dårlig feste på plastdeler, 
overflater som sprekker, gjennomblødninger, sig, dårlig dekk og slipe-riper. Videoene 
viser enkle og grundige forklaringer fra våre Axalta Refinish instruktører fra EMEA, USA, 
Australia og Asia.  
 
Hver video er en fire minutters leksjon som forklarer problemet, hvordan det oppsto og 
gir råd om hvordan problemet kan løses. Og ikke minst – råd om hvordan en kan unngå 
at problemer oppstår i utgangspunktet 
 
Tony Mitchell, International Training Leader for Axalta’s Refinish business i Europa, 
Midtøsten og Afrika, sier, “Våre verksteder ønsker å oppnå 100% kundetilfredshet. Det 
er derfor alltid skuffende når kvaliteten på lakkeringen ikke holder mål, og vi vet dette 
kunne vært unngått. Videoserien hjelper lakkererne ikke bare til å utføre perfekte 
lakkreparasjoner, men gir samtidig kundene tryggheten i å vite at dette kan skje hvor 
som helst i verden. Videoene er tilgjengelige for alle, og gjennom dem tilbyr vi vår lakk-
ekspertise om de er kunde av Axalta eller ikke.” 
 
Tech Tips Global Paint Defects videoserien kan ses på Axalta Refinish EMEA YouTube 
kanal, eller på www.axalta.eu/tech-tips. 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 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 
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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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