
Axaltas Fast Cure Low Energy-teknik hjälper verkstäder i
hela Europa att hantera energikrisen

7 juni 2022 – Levnadskostnaderna ökar, men det som drabbar såväl bostadsägare
som företag är de snabbt stigande energikostnaderna. I januari 2022 ökade
energipriserna i eurozonen med 28,6 procent[1].

”Denna ökning av energikostnaderna sker vid värsta tänkbara tidpunkt för hela
Europas verkstadsägare. Efter två tuffa pandemiår skenar energikostnaderna utan
tecken på någon avmattning. Denna trenden påverkar våra kunder i väldigt stor
utsträckning och i vissa fall kan energikostnaderna leda till konkurs. Axaltas
Refinish arbetar ständigt för att driva den teknologiska innovationen framåt med
slutmålet att göra hela verkstadens lackeringsprocess snabbare, enklare och mer
lönsam. Vår patenterade Fast Cure Low Energy-teknik minskar applikationstiderna i
sprutboxen samtidigt som den åstadkommer reparationer av högsta kvalitet. Det
är precis vad verkstäderna behöver för att minska kostnaderna i den här krisen”,
säger Jim Muse, vice president för Axalta Refinish i Europa Mellanöstern och Afrika.

Hela produktsystemet är baserat på Axaltas revolutionerande patenterade kemi
som använder både temperatur och omgivande luftfuktighet för att påskynda
torkprocessen. Det åstadkommer en perfekt balans mellan hög hastighet och låg
förbrukning av energi samtidigt som det ger en finish av bästa kvalitet. Tekniken
har visat sig minska energikostnaderna för att driva en kombibox driven av gas
med ca 75 procent baserat på en typisk härdningscykel på 30 minuter vid 60 °C.
Det är det enda lackeringssystemet som kan torkas vid lägre
härdningstemperaturer, eller lufttorkas vid 20 °C, och har samma eller bättre
produktivitet än traditionella system.

Skadeverkstäderna kan genom detta öka produktiviteten, förbättra processen och
öka lönsamheten.

”Vår Fast Cure Low Energy-teknik är unik. Nu när verkstäderna står inför en
energikris som slår hårt på deras redan pressade marginaler kan detta vara en
livlina från Axalta Refinish”, tillägger Muse.

Fast Cure Low Energy-tekniken gör det även möjligt för verkstäderna att reparera
temperaturkänsliga elfordon, som blir allt populärare i hela regionen.

Denna patenterade teknik erbjuds av Axaltas tre globala lackvarumärken, Cromax,
Spies Hecker och Standox. Mer information finns
på www.cromax.com/se/ultrasystem, www.spieshecker.se/speed-
tec eller www.standox.se/xtreme-system. Kontakta gärna er lokala representant
för att ta reda på mer om hur Axaltas Fast Cure Low Energy-teknik kan hjälpa
verkstäder att spara energikostnader. För mer information om Axalta Refinish,
vänligen besök 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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