
 

 

 

 

 

 

 

ZONDER EMBARGO 

 

Axalta Refinish toont zijn innovatiekracht op IBIS Global 
Summit 2022 in Monaco 

 

17 JUNI 2022 – Axalta Refinish is Platinum Partner van de International Bodyshop 

Industry Symposium (IBIS) Global Summit 2022 welke van 15 tot 17 juni 2022 in 

Monaco plaatsvindt.  

 

Axalta Refinish presenteert een aantal van zijn meest recente innovatieve primeurs 

aan een wereldwijd publiek van leiders en vernieuwers in de carrosseriebranche. De 

Fast Cure Low Energy-technologie van het bedrijf staat vanwege de 

energiebesparende voordelen centraal, evenals innovaties binnen het schadeherstel 

van elektrische voertuigen (EV’s), en Drivus, Axalta’s nieuwe merk voor zakelijke 

diensten. Axalta Refinish zal ook het eerste volledig geautomatiseerde 

kleurmengproces in de carrosseriebranche met Daisy Wheel 3.0 uitlichten. 

 

Jim Muse, Vice President van Axalta Refinish, Europa, Midden-Oosten en Afrika 

(EMEA), zegt: “Axalta drives innovation is ons thema voor IBIS in Monaco, maar het 

is ook waar wij dagelijks naar streven om het gehele autoschadeherstelproces voor 

onze klanten sneller, gemakkelijker en winstgevender te maken. Wij bevorderen de 

prestaties van alle lakmerken in ons productaanbod. Wij verbeteren de technologieën 

die onze snelle, efficiënte, hoogwaardige lakken ondersteunen en bespoedigen 

vooruitgang met onze geïntegreerde digitale bedrijfsoplossingen.” 

 

Innovatie stimuleren  

Met zijn Fast Cure Low Energy-technologie helpt Axalta carrosseriebedrijven die 

worstelen met torenhoge energieprijzen. De innovatieve, scheikundige formule is 

door Axalta ontwikkeld en verkort de procestijden binnen het carrosseriebedrijf. De 

technologie verlaagt de energiekosten met ongeveer 75 procent bij gebruik van een 

directe gasverwarmde combi spuitcabine op basis van een bakcyclus van 30 minuten 

bij 60 °C. Het is het enige autoschadeherstelsysteem dat op lagere 

stooktemperaturen kan worden gedroogd, of op 20 °C bij drogen aan de lucht, terwijl 

de productiviteit van traditionele systemen behouden blijft. Deze energiebesparende 

eigenschappen zijn zeer aantrekkelijk voor carrosseriebedrijven. 

 

De toekomst is nu 
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Axalta gaat ook de uitdaging aan van het autoschadeherstel van EV’s. Wereldwijd is 

er een transitie gaande van voertuigen met een verbrandingsmotor naar elektrische 

voertuigen en carrosseriebedrijven moeten daarop voorbereid zijn. Axalta heeft een 

speciaal EV-reparatiepakket ontwikkeld dat carrosseriebedrijven de tools en 

producten geeft die zij nodig hebben om aan de unieke vereisten van deze 

groeimarkt te voldoen. 

 

Tools en diensten voor langdurig bedrijfssucces 

Drivus is een nieuw pakket van zakelijke diensten van Axalta voor de Europese 

autoschadeherstelmarkt. Drivus is gericht op de specifieke uitdagingen waarmee 

carrosseriebedrijven te maken hebben. Het pakket stelt hen in staat om de 

productiviteit te verhogen, en zorgt voor betere prestaties en hogere winstmarges wat 

het langetermijnsucces van carrosseriebedrijven waarborgt. Het aanbod van diensten 

wordt continu uitgebreid en omvat advies op maat en vooruitstrevende digitale 

diensten.  

 

Volledig geautomatiseerde kleurmenging 

Axalta Refinish maakt het als eerste lakleverancier mogelijk om kleuren volledig 

geautomatiseerd te mengen. Dit dankzij de introductie van voorgevulde flessen met 

basislak voor zijn toonaangevende premium autolakmerken die speciaal zijn 

ontworpen voor de nieuwe Daisy Wheel 3.0 van Fillon Technologies. In combinatie 

met het cloud-based digitale kleurbeheer kunnen carrosseriebedrijven in EMEA het 

snelste en meest productieve lakproces voeren. Samen met Axalta Refinish Digital 

Colour Management wordt de procestijd met meer dan 50% verkort. 

 

Muse zegt: “Het is geweldig om weer naar live events te gaan en ik kijk er naar uit om 

onze vele collega-brancheleiders persoonlijk te spreken na een paar uitdagende 

jaren. IBIS is ’s werelds toonaangevende conferentie voor de 

autoschadeherstelbranche en de perfecte plek om op internationaal niveau 

gesprekken aan te gaan die de toekomst van onze branche bepalen.”  

 

Het EV-reparatiepakket wordt later dit jaar in de Belgische markt geïntroduceerd. 

Klanten kunnen voor meer informatie contact opnemen met hun accountmanager.  

 
Ga voor meer informatie over Axalta naar www.refinish.axalta.eu.  
 
Over Axalta Refinish 
Axalta Refinish - onderdeel van Axalta, een toonaangevend wereldwijd coatings bedrijf - is 
een gewaardeerde, betrouwbare wereldwijde partner voor lakreparatie voor onze klanten, die 
volledige klanttevredenheid nastreven. Dankzij snelle, efficiënte coatingtechnologieën van 
hoge kwaliteit en geïntegreerde digitale bedrijfsprocessen, wordt het hele lakherstelproces 
sneller, gemakkelijker en winstgevender. Met meer dan 150 jaar ervaring in de 
coatingindustrie, onze toewijding op het gebied van innovatie en onze voortdurend 
ontwikkelende technologie, kunnen we onze klanten een onbeperkte kleurkeuze aanbieden 
voor perfecte kleurenmatches. Het belangrijkste is dat we onafgebroken werken om op de 
behoeften van onze klanten te anticiperen, zodat ze de uitdagingen waarmee ze elke dag 
worden geconfronteerd, kunnen aangaan. We hebben een indrukwekkend merkenportfolio 
voor elke vereiste van een autoschadebedrijf, voor elk marktsegment en voor elk 
marktontwikkelingsniveau. Ga voor meer informatie naar refinish.axalta.eu en volg ons op 
LinkedIn.  

http://www.refinish.axalta.eu/
http://www.refinish.axalta.eu/
https://www.linkedin.com/showcase/axalta-refinish-emea/about/


 

 
Over Axalta 
Axalta is een toonaangevend wereldwijd coatings bedrijf dat haar klanten voorziet van 
innovatieve, kleurrijke, mooie en duurzame coatings oplossingen. Van lichte OEM-voertuigen, 
commerciële voertuigen en autoschadeherstel toepassingen tot elektromotoren, façades van 
gebouwen en andere industriële toepassingen, zijn onze coatings ontworpen om corrosie te 
voorkomen, productiviteit te verhogen en de levensduur te verlengen van de materialen die 
we coaten. Met meer dan 150 jaar ervaring in de coatingsindustrie, blijft het wereldwijde team 
van Axalta manieren vinden om onze ruim 100.000 klanten in 130 landen elke dag beter te 
dienen met de beste coatings, toepassingssystemen en technologie. Voor meer informatie, ga 
naar axalta.be of volg ons @Axalta op Twitter. 

### 

http://www.axaltacs.com/be/nl_NL.html
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