
                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING 

 

Axalta lanserar videoserien Tech Tips Global Paint Defects för 
att hjälpa verkstäder att förebygga och åtgärda vanliga problem 

 
20 JULI 2022 – Axalta, en ledande global leverantör av våtlacker och pulverfärger, har 
lanserat en pågående serie med lackinstruktionsvideor framtagna för att hjälpa 
bilverkstäder att hantera besvärliga men vanliga lackdefekter. 
 

De första sex videorna har nu publicerats och kan ses gratis. Videorna omfattar en rad 
olika problem som lackerare ofta ställs inför, däribland dålig vidhäftning på plastdelar, 
lösningsmedelsbubblor, peroxidblödning, vattenfläckar och dålig opacitet, samt hur man 
slipar på rätt sätt. Videorna visar även hur global Axaltas refinish-verksamhet är då de 
presenteras av kursledare från Axalta Refinish i EMEA, USA, Australien och Asien. 
 

Varje instruktionsvideo är högst fyra minuter lång och förklarar varje defekts art, hur den 
uppstår och hur den åtgärdas. Vidare innehåller de viktiga tips på hur man undviker att 
undermåliga resultat överhuvudtaget uppstår.  
 

Tony Mitchell, international training leader för Axaltas refinish-verksamhet i Europa, 
Mellanöstern och Afrika, säger: ”Vi vet att våra verkstäder strävar efter att ha 100 
procent nöjda kunder, så det är alltid en besvikelse när lackfinishens kvalitet påverkas 
av problem som hade kunnat undvikas. Den här serien med videor hjälper inte bara 
lackerarna med att bli duktigare på lackreparationsprocessen utan tillför även värde för 
deras kunder runt om i världen, varje gång. Dessutom är videorna tillgängliga för alla, 
för vi delar gärna vår omfattande erfarenhet av lackering med alla, såväl Axalta-kunder 
som andra.” 
 

För att titta på videoserien Tech Tips Global Paint Defects går du till spellistan här på 
YouTube-kanalen för Axalta Refinish EMEA, eller besöker www.axalta.eu/tech-tips. Mer 
information om Axalta Refinish finns på www.refinish.axalta.eu. 

 
 
Om Axalta Refinish 

Axalta Refinish – som är en del av Axalta, ett ledande globalt företag som uteslutande fokuserar 
på lacker – är en värdefull, pålitlig global lackreparationspartner för våra kunder, som förväntar 
sig perfekta resultat. Vi gör att de kan lita på våra snabba, effektiva, högkvalitativa tekniska 
lackeringslösningar och integrerade digitala verksamhetsprocesser, vilka gör hela 
lackreparationen snabbare, enklare och mer lönsam. Med mer än 150 års erfarenhet av 
lackeringsindustrin, innebär vårt engagemang för innovation och vår teknik som ständigt 
utvecklas att vi erbjuder våra kunder ett obegränsat kulörutbud för perfekt kulörmatchning. Och 
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viktigast av allt: vi arbetar oförtrutet med att förutse våra kunders behov, så att de kan tackla de 
utmaningar de ställs inför varje dag. Vi har en imponerande portfölj av varumärken för alla 
verkstadsbehov, för alla marknadssegment och för marknader av alla mognadsgrader. För mer 
information, besök refinish.axalta.eu och följ oss på LinkedIn.  

 

Om Axalta 
Axalta är en global ledare inom lackeringsindustrin som förser sina kunder med innovativa, 
färgstarka, vackra och hållbara lackeringslösningar. Från lätta fordon, nyttofordon och 
reparationslacker till elektriska motorer, byggnadsfasader och andra industriella tillämpningar är 
våra lacker utformade för att förhindra korrosion, öka produktiviteten och förhöja hållbarheten. 
Med mer än 150 års erfarenhet i lackindustrin så fortsätter Axaltas globala arbetsstyrka att hitta 
sätt att hjälpa våra fler än 100 000 kunder i 130 länder bättre varje dag med de allra bästa 
lackerna, appliceringssystemen och teknologin. För mer information besök axalta.se och följ oss 
på @Axalta på Twitter. 
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