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Utvidet leverandørsamarbeid med Mercedes-AMG Petronas Motorsport-teamet.
Utviklingen fortsetter i samarbeid med Spies Hecker.
Axalta Coating Systems, en ledende global leverandør av flytende lakk og pulverlakk, har
bekreftet utvidelse av en flerårig leverandøravtale med Mercedes-AMG Petronas Motorsportteamet på vegne av Spies Hecker, ett av Axaltas globale lakkmerker. Dette er en utvidelse av
det eksisterende samarbeidet mellom regjerende verdensmesteren i Formel 1 og Spies
Hecker.
Spies Hecker har hatt ansvaret for lakkeringen av de motstandsdyktige, lett gjenkjennelige
overflatene på teamets Silver Arrows-racerbiler i tre år, inkludert mesterskapsvinneren i
2016- hybridbilen Mercedes F1 W07. Mercedes-AMG Petronas lakk- og grafikkteam i
Brackley, England, benytter et stort utvalg av Spies Hecker-produkter på racerbilene.
"Det som er svært avgjørende for oss, er vekten på lakken, påføringshastigheten og
påliteligheten ved hele systemet. Med det mener jeg at det blir benyttet om og om igjen, hele
sesongen, sesong etter sesong, og med det samme gode resultatet hver gang. Spies Hecker
gjør det mulig for oss", sier Andrew Moody, leder for lakk og grafikk hos Mercedes-AMG
Petronas Motorsport.
De starter med Priomat® Wash Primer 4075. Deretter Permasolid® HS Vario Primer Surfacer
5340, som er en grunnfyller med høyt faststoff innhold, og Permasolid® HS Performance
Surfacer 5320, en hurtigtørkende tokomponents slipefyller. De velger disse to
nøkkelproduktene til å klargjøre overflatene før påføring av Permahyd® Hi-TEC Base Coat
480.
Moody sier: "Vi avslutter med enten Permasolid® HS Optimum Plus Clear Coat 8650, en
svært pålitelig klarlakk, eller Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800 på områder som må
klargjøres og bli tørket raskt."
I løpet av en sesong lakkerer teamet tusenvis av paneler og komponenter, noen uker opptil
så mange som 150. Og når det tar cirka 150 timer å lakkere en hel racerbil, inkludert 30 timer
på en forskjerm, blir det mange timer totalt. "Hastigheten er viktig på banen, men også i
sprøyteboksen. Vi har ikke tid til annet enn et perfekt resultat allerede første gang", sier han.
Joachim Hinz, produktsjef hos Spies Hecker for Europa, Midtøsten og Afrika, sier: "Vi er svært
fornøyde med utvidelsen av samarbeidet med Mercedes-AMG Petronas Motorsport. Spies
Hecker Hi-TEC Performance-systemet har vist seg å være et robust, raskt og effektivt
lakkeringsmateriale som tåler det svært utfordrende internasjonale F1-sirkuset."
For mer informasjon om Spies Hecker og samarbeidet med Mercedes-AMG Petronas
Motorsport kan du gå inn på www.spieshecker.no/F1speed, eller følge varemerket på
www.facebook.com/spieshecker.
Om Spies Hecker
Spies Hecker, et av de globale lakkmerkene fra Axalta Coating Systems, utvikler optimale og
praktiske lakksystemer som kan gjøre arbeidet på verkstedet enklere. Med 135 års erfaring,
og gjennom sine produktsystemer av høy kvalitet, tilpassede tjenester og målrettet opplæring
har Spies Hecker etablert et nært samarbeid med billakkeringsbransjen.
Selskapet er basert i Köln og er en av verdens ledende produsenter av billakker, og finnes i
76 land over hele verden.
Spies Hecker – helt enkelt nærmere!
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http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_no/no_NO/about-spieshecker/news/2017-MercedesAMGF1-multi-yearagreement.print.html

