
Den nye produktpakken for EL-bil reparasjoner fra Axalta
Refinish gir verkstedene en ekstra trygghet

23 mars 2022 – Axalta Refinish er nok en gang først ute på markedet i Europa,
Midtøsten og Afrika (EMEA) – denne gangen med en ny produktpakke for EL-bil
reparasjoner som er til stor hjelp for lakkerere og verksteder. Salget av elektriske
biler øker raskt - en av 10 nye biler i 2021 var batteridrevet[i] – og lakkerere og
verksteder må være forberedt på å kunne håndtere et økende volum av EL-biler
trygt og effektivt.

“Andelen EL-biler øker raskt så lakkerere må være forberedt på å kunne reparere
perfekt og trygt, selv med de utfordringer og nye påbud som følger med.
Verktøyene og kunnskapen i produktpakken er ideelt for verkstedene å jobbe
med,” sier Olaf Adamek, Axalta Refinish Brand Manager for Europa, Midtøsten og
Afrika.

I dag består produktpakken av fire essensielle verktøysett som ethvert verksted
bør ha for å kunne utføre EL-bil reparasjoner trygt og godt.

«The Electrical Safety kit» inneholder alle de riktige verktøyene for å kunne jobbe
på hybrider og EL-biler. The Delimination delen inneholder verktøy som lakkererne
bruker til å markere reparasjonsområdet med, mens First Aid delen består av
medisinsk utstyr dersom et uhell skulle skje under reparasjon av en EL-
bil. Complete Workcart inneholder alle deler og verktøy for trygt å kunne koble fra
batteriet på både en hybrid og en EL-bil.

I tillegg inneholder produktpakken tre multimedia deler – to informative videoer og
EL-bil reparasjons plakater. Den første videoen viser Axaltas patenterte Fast Cure
Low Energy teknologi som er spesielt utformet for herding på lave temperaturer.
Brukes dette som en del av hele systemet vil profesjonelle verksteder kunne kutte
prosesstiden med 50% og redusere energiforbruket med opptil 70%, samtidig som
de utfører topp kvalitetsreparasjoner.

“Verksteder har jobbet med vår Fast Cure Low Energy teknologi i mange år med
fantastiske resultater. Teknologien leveres gjennom Axaltas premium merker,
Cromax®, Spies Hecker og Standox. Denne teknologien er perfekt for EL-bil
reparasjoner, og det var derfor lett å kunne sette sammen en spesiell
produktpakke så våre verksteder enkelt og kostnadseffektivt kan nå ut til det
voksende EL- bil markedet. Axaltas 150 års erfaring og intense fokus på
innovasjon og bærekraft hjelper og støtter våre verksteder gjennom dagliglivets
utfordringer,” legger Adamek til.

I den andre videoen besøker en Axalta Refinish ekspert et godkjent EL-bil verksted
i UK for å demonstrere hvordan en prosess for reparasjon av EL-bil skal utføres
korrekt. Her får lakkererne demonstrert noen av de største utfordringene de kan
møte, og hvordan de best kan håndtere dem.

Den siste delen i produktpakken består av plakater fra Cromax®, Spies Hecker og
Standox. Disse er enkle å laste ned, og smarte å henge på veggen som referanse
for lakkereren før og under lakkeringsprosessen. Plakatene beskriver hva lakkereren
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bør sjekke under skadevurderingen, korrekt forberedelse før lakkering og tørking,
samt de viktigste punktene å huske på under prosessen.

Mer informasjon og nedlastning av deler av, eller hele, produktpakken for EL-bil
reparasjoner finnes på www.refinish.axalta.eu/e-car-repair.

Om Standox

Standox, et av de globale varemerker innen billakk fra Axalta, er det beste valget
for fagfolk. Kunder kan stole på Standox for å oppnå de beste kvalitetsresultatene,
hver gang, nøyaktig og raskt. Som et merke produsert i Wuppertal, Tyskland,
sørger Standox for at kundene våre er klare for fremtidig digitalisering ved å
forbedre arbeidsflyten og arbeidsprosessene med digitale verktøy. Standox støtter
kundene videre, ikke bare med relevant markedsinnsikt, men også arbeidstilbud
takket være omfattende godkjenninger fra bilprodusenter så vel som flåte-,
leasings- og forsikringsselskaper, som gjenspeiler merkevarens posisjon som en
ledende partner i bilindustrien. Standox – omlakeringens kunst.

 

[i] COP26: How easy is it to drive from London to Glasgow using an electric car? |
UK News | Sky News
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