
Axalta’s Fast Cure Low Energy-technologie helpt
autoschadeherstelbedrijven het hoofd te bieden aan de

energiecrisis

1 juni 2022 – De kosten van levensonderhoud gaan omhoog en men voelt vooral
de snel stijgende energieprijzen flink in de portemonnee. In januari dit jaar stegen
de energieprijzen binnen de Eurozone met bijna 30 procent[1].

“De stijgende energiekosten kunnen niet op een slechter moment komen.
Autoschadeherstelbedrijven hebben het dankzij de pandemie al twee jaar zwaar: nu
rijzen de energieprijzen de pan uit en het einde is nog lang niet in zicht. Het kan
voor sommige autoschadeherstelbedrijven net de druppel zijn die de emmer doet
overlopen en enkelen zullen voor altijd hun deuren moeten sluiten. Gelukkig is
Axalta toegewijd aan technologische innovatie met als doel om het
schadehersteltraject binnen het autoschadeherstelbedrijf sneller, eenvoudiger en
winstgevender te maken. Onze gepatenteerde Fast Cure Low Energy-technologie
zorgt voor een lager energieverbruik in de spuitcabine terwijl de hoge kwaliteit van
het herstel behouden blijft. Het is precies wat autoschadeherstelbedrijven nodig
hebben om deze crisis door te komen,” zegt Jim Muse, Vice President bij Axalta
Refinish in Europe, het Midden-Oosten en Afrika.

Het Fast Cure Low Energy-systeem is gebaseerd op Axalta’s baanbrekende formule
waarbij de temperatuur en de luchtvochtigheid worden gebruikt om de droogtijd te
versnellen. De technologie zorgt voor een perfecte balans tussen een snelle
verwerkingstijd, een laag energieverbruik bij het uitharden en een aflak van de
hoogste kwaliteit. Dankzij het systeem kunnen de energiekosten van een combi-
spuitruimte met een gasaansluiting met 75 procent omlaag, uitgaande van een
droogtijd van een half uur bij 60 graden Celsius. Het is het enige
autoschadeherstelsysteem dat dezelfde productiviteit als een traditioneel systeem
behaalt, maar met een lagere droogtemperatuur of aan de lucht bij 20 graden
Celsius.

Bedrijven kunnen de extra productiviteit gebruiken om snelle
autoschadehersteldiensten te bieden die de winstgevendheid verhogen.

"Onze Fast Cure Low Energy-technologie is uniek. De energiecrisis kan flink
inhakken op de winstmarges binnen autoschadeherstelbedrijven, maar deze
technologie biedt hen een reddingslijn zoals ze van Axalta kunnen verwachten,”
voegt Muse toe.

De Fast Cure Low Energy-technologie is ook ideaal voor het schadeherstel binnen
het hard-groeiende EV-segment, aangezien die voertuigen gevoeliger zijn voor
hoge temperaturen.

De gepatenteerde technologie is verkrijgbaar via Axalta’s drie premium Refinish
lakmerken Cromax, Spies Hecker en Standox. Meer informatie is te vinden
op www.cromax.com/eu/ultrasystem, www.spieshecker.com/speed-
tec of www.standox.nl/xtreme-systeem. Neem contact op met uw accountmanager
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voor meer informatie over energiekostenbesparingen met Axalta’s Fast Cure Low
Energy-technologie. Voor meer informatie over Axalta Refinish gaat u
naar www.refinish.axalta.eu.

 

[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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