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PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA  

 

Axalta Refinish apresenta a sua aposta na inovação na Cimeira Global 

do IBIS 2022 no Mónaco 

 

 

20 DE JUNHO DE 2022 – A Axalta Refinish é um dos Parceiros de Platina na Cimeira Global 

do Simpósio Internacional de Reparação de Colisão (IBIS) 2022 no Mónaco realizado de 15 e 

17 de junho de 2022.   

 

A Axalta Refinish apresenta várias das suas mais recentes novidades inovadoras a uma 

audiência mundial de empresas líderes e inovadorea na indústria de reparação de colisões 

automóveis. A tecnologia Fast Cure Low Energy da Axalta terá um lugar de destaque graças às 

suas vantagens de poupança de energia, bem como às inovações de reparação de veículos 

elétricos (VE) e à sua marca de serviços empresariais, Drivus. Além disso, a Axalta Refinsh 

realçará o primeiro processo de mistura de cores automático da indústria através do Daisy 

Wheel 3.0. 

 

Jim Muse, Vice President na Axalta Refinish na Europa, Médio Oriente e África (EMEA), 

afirmou, “Axalta Drives Innovation é o nosso tema no IBIS no Mónaco, mas é algo que 

incorporamos todos os dias para os nossos clientes para tornar o processo de reparação de 

pintura mais rápido, mais fácil e mais rentável. Impulsionamos o desempenho de todas as 

marcas de repintura no nosso portfólio. Além disso, impulsionamos as tecnologias das nossas 

tintas rápidas, eficientes e de alta qualidade, bem como as nossas soluções empresariais 
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integradas e digitais.” 

 

Impulsionar a inovação  

A Axalta apoia as oficinas que estão a ter dificuldades com o aumento exponencial do preço da 

energia com a sua tecnologia Fast Cure Low Energy. Esta tecnologia baseia-se na química 

interna revolucionária que diminui os tempos de processamento e está comprovada que reduz 

o custo de energia de uma cabina de pintura a gás de combinação direta em aproximadamente 

75% com base num ciclo de secagem normal de 30 minutos a 60 oC. É o único sistema de 

repintura que pode ser seco a baixas temperaturas de secagem ou a uma temperatura de ar de 

20 oC e ter ainda a produtividade dos sistemas tradicionais. Estas capacidades de poupança de 

energia são muito atrativas para as oficinas em toda a região. 

 

O futuro está aqui 

A reparação de VEs é outro desafio enfrentado pela indústria que a Axalta Refinish está a 

atacar de frente. À medida que o mundo deixa de utilizar veículos com motores de combustão 

interna em prol de VEs, a Axalta Refinish quer que as suas oficinas estejam preparadas. Por 

conseguinte, desenvolveu um pacote de reparação de VEs específico que oferece às oficinas 

as ferramentas e os produtos de que necessitam para cumprir os requisitos únicos deste setor 

automóvel em crescimento. 

 

Ferramentas e serviços para o sucesso a longo prazo das oficinas 

A Drivus é uma marca de serviços empresariais da Axalta que foi recentemente lançada para o 

mercado de repintura automóvel na EMEA. Concebida para se centrar nos desafios específicos 

enfrentados pelas oficinas, a Drivus tem como alvo produtividade, desempenho e lucros para 

garantir que as oficinas desenvolvem melhores negócios. O crescente portfólio de serviços 

inclui consultoria personalizada e serviços digitais inovadores. 

 

Mistura de cores totalmente automática 

Com o lançamento de garrafas pré-enchidas de base bicamada das suas marcas de repintura 

premium líder na indústria concebidas especificamente para o novo Daisy Wheel 3.0 da Fillon 

Technologies, a Axalta Refinish proporcionou pela primeira vez uma mistura de cores 

totalmente automática. Combinado com a sua gestão de cores digital baseada na Web, as 

oficinas na EMEA têm acesso ao processo de pintura mais rápido e mais produtivo disponível 

no mercado. Ao trabalhar em conjunto com a gestão de cores digital da Axalta Refinish, o 

tempo de processamento é reduzido em mais de 50%. 
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Jim Muse declarou, “É ótimo ter novamente eventos presenciais no calendário e tenho muito 

prazer em ver tantos líderes da indústria em pessoa após estes últimos anos difíceis. O IBIS é 

o líder de conferências sobre reparação de colisões e a plataforma ideal para a realização de 

conversas importantes a um nível verdadeiramente internacional que contribui para ajudar a 

nossa indústria.”  

 

Para mais informações sobre a Axalta Refinish, visite.www.refinish.axalta.eu. 

 

Sobre a Axalta Refinish 
A Axalta Refinish, que faz parte da Axalta, uma empresa líder mundial especializada em tintas, é um 
parceiro valioso, fiável e global em reparações de pintura dos nossos clientes, que exigem nada menos do 
que satisfação total. Damos-lhes confiança graças aos nossos processos empresarias digitais integrais e 
às nossas tecnologias de tintas rápidas, eficientes e de qualidade superior que permitem que todo o 
processo de reparação de pintura seja mais rápido, mais fácil e mais rentável. Com mais de 150 anos de 
experiência na indústria de tintas, a nossa dedicação à inovação e as nossas tecnologias em constante 
desenvolvimento permitem-nos oferecer aos nossos clientes um leque de cores ilimitado para uma 
correspondência de cores perfeita. Mas acima de tudo, trabalharmos incansavelmente para antecipar os 
requisitos dos nossos clientes para que possam responder aos desafios que enfrentam diariamente. 
Temos uma oferta excecional de marcas para todos os requisitos das oficinas, todos os segmentos do 
mercado e todos os níveis de maturidade do mercado. Para mais informações, visite refinish.axalta.eu e 
siga-nos em LinkedIn. 

 

Sobre a Axalta  
A Axalta é uma empresa líder global na indústria de tintas que oferece aos seus clientes soluções de 
tintas inovadoras e sustentáveis que proporcionam beleza e cor. Desde veículos ligeiros, veículos 
comerciais e aplicações de repintura até motores elétricos, fachadas de edifícios e outras aplicações 
industriais, as nossas tintas foram concebidas para evitar a corrosão, aumentar a produtividade e 
melhorar a durabilidade. Com mais de 150 anos de experiência na indústria de tintas, a equipa mundial 
da Axalta continua 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.pt e siga-nos em @Axalta no Twitter. 

 

### 

http://www.refinish.axalta.eu/
http://www.refinish.axalta.eu/
https://www.linkedin.com/showcase/axalta-refinish-emea/about/
http://www.axalta.com/pt
https://twitter.com/Axalta

