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Tecnologia Fast Cure Low Energy da Axalta ajuda as oficinas em toda 
a Europa a lidar com a crise de energia 

 

 
5 de abril de 2022 – O custo de vida está a aumentar, mas o que está a afetar as famílias e as 
empresas é a subida do custo de energia. Em janeiro de 2022, a Zona Euro registou um 
aumento de 28,6% do custo de energia1.  
 
“Para os proprietários de oficinas na região, este aumento do custo de energia não poderia ter 
vindo em pior momento. Após dois anos de dificuldades durante a pandemia, os custos de 
energia estão a aumentar sem garantias de irão diminuir. Esta última tendência poderá ser o 
golpe final para algumas oficinas. Em última instância, isto poderá obrigar algumas oficinas a 
fechar as portas. Felizmente, a Axalta Refinish está empenhada em impulsionar inovações 
tecnológicas contínuas com o objetivo de tornar todo o processo de reparação de repintura das 
oficinas mais rápido, mais fácil e mais rentável. A nossa tecnologia patenteada Fast Cure Low 
Energy reduz o consumo de energia na cabina de pintura, ao mesmo tempo que proporciona 
reparações da melhor qualidade. Isto é exatamente o que as oficinas precisam neste momento 
para as apoiar durante esta crise,” afirmou Jim Muse, Vice President da Axalta Refinish na 
Europa, Médio e África.  
 

Com base na revolucionária química interna da Axalta que utiliza a temperatura e a humidade 
ambiental para agilizar o processo de secagem, o sistema de produto completo oferece o 
equilíbrio ideal entre alta velocidade e baixo consumo de energia na secagem, ao mesmo 
tempo que proporciona acabamentos da melhor qualidade. Está comprovada que reduz os 
custos de energia de uma estufa de secagem por gás direto 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 ou a uma temperatura de ar seco de 20 oC e ter ainda a 
produtividade dos sistemas tradicionais.  
 
As oficinas podem optar por utilizar esta rapidez de desempenho para oferecer serviços de 
reparação rápidos que aumentarão a sua rentabilidade. 
 

“A nossa tecnologia Fast Cure Low Energy é exclusiva. Numa altura em que as oficinas estão a 
enfrentar uma crise de energia significativa que absorverá as margens que já estão sob 
pressão, é a ajuda que esperavam da Axalta Refinish,” acrescentou Jim Muse. 
 

A tecnologia Fast Cure Low Energy também permite às oficinas reparar veículos elétricos 
sensíveis à temperatura, cuja popularidade está a aumentar na região. 
 

 
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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Esta tecnologia patenteada é oferecida pelas três marcas de repintura globais premium da 
Axalta: a Cromax, a Spies Hecker e a Standox. Para mais informações, visite 
www.cromax.com/pt/ultrasystem, www.spieshecker.com/pt/speed-tec ou 
www.standox.com/xtreme-system. Para saber mais como a tecnologia Fast Cure Low Energy 
da Axalta pode ajudar as oficinas a poupar nos custos de energia, contacte o seu representante 
local. 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. 
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