
Axalta lancerer en serie videoer, ”Tekniske tips vedr. fejl i
lakken verden over”, for at hjælpe værksteder med at

forebygge samt udbedre almindelige problemer

Den 29. april 2022 – Axalta, en førende global leverandør af lakker til biler, har
lanceret en igangværende serie instruktionsvideoer om lakering, som er beregnet til
at hjælpe autolakeringsværksteder med at håndtere besværlige, men almindelige,
problemer i forbindelse med lakering.

De første seks videoer er allerede tilgængelige og kan ses helt gratis. Videoerne
gennemgår en række forskellige problemer, som autolakerere oplever regelmæssigt,
inkl. dårlig lakvedhæftning på plasticdele, opløsningsmiddel der popper, peroxyd-
blødning, vandpletter, dårlig dækkeevne og korrekt slibning. Videoerne viser
desuden Axaltas lakeringsvirksomheds verdensomspændende karakter, som
repræsenterer Axalta Refinishs uddannelse af ledere i EMEA, USA, Australien samt
Asien.

Hver enkelt instruktionsvideo varer op til 4 min. og forklarer hvert enkelt problem
samt hvordan den er opstået, samt at give løsningsforslag til udbedring af
problemet og - afgørende - råd til, hvordan man forebygger resultater som ikke er
optimale i det hele taget.

Tony Mitchell, International Uddannelsesleder for Axaltas Refinish virksomhed i
Europa, Mellemøsten og Afrika, udtaler følgende: ”Vi ved at vores
autolakeringsværksteder ønsker, at opnå 100% kundetilfredshed, så det er altid
skuffende, når problemer som kunne have været undgået indvirker på
lakeringskvaliteten. Denne serie videoer støtter op om autolakerere, således at de
ikke kun kan udmærke sig under lakreparationsprocessen, men også vil kunne
tilføje ekstra værdi til deres kunder over hele verden hver eneste gang. Desuden er
videoerne tilgængelige for alle, i det vi er glade for at kunne dele ud af vores store
lakeringserfaring til alle og enhver, hvad enten de er kunder hos Axalta eller ej.”

Du kan se vores serie af videoer, ”Tekniske tips vedr. fejl i lakken verden over”, ved
at klikke på vores playlist - Global Paint Defects Series – Poor Opacity - YouTube -
på Axalta Refinish EMEAs YouTube-kanal, eller besøg www.axalta.eu/tech-tips. For
yderligere oplysninger vedr. Axalta Refinish, se venligst vores
hjemmeside www.refinish.axalta.eu.

Om Standox

Standox, et globalt lakmærke fra Axalta, er det bedste valg til professionelle
autolakerere. Kunderne kan altid stole på, at Standox leverer de bedste
kvalitetsresultater, præcist og hurtigt - hver gang. Mærket Standox, der fremstilles
i Wuppertal Tyskland, sikrer, at kunderne er klar til fremtidens digitalisering, ved at
forbedre arbejdsgange og arbejdsprocesser med digitale værktøjer. Standox
støtter ikke bare kunderne med relevant markedsindsigt, men også med
arbejdsopgaver, takket være omfattende godkendelser fra bilfabrikanter samt
flåde-, leasing- og forsikringsselskaber, der afspejler mærkets position som en
førende partner i bilbranchen. Standox – omlakeringens kunst.
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