Warszawa, 19.11.2009 r.

Mazda wprowadza najbardziej ekologiczny system lakierowania na *wiecie
Mazda Corporation wprowadzi a nowatorski system lakierowania nadwozia Aqua-tech najbardziej przyjazny *rodowisku wodny system lakierowania na *wiecie, gwarantuj/cy przy
tym wy sz/ jako*0 i wyj/tkowy po ysk lakieru.
Innowacyjna technologia, opracowana w Japonii, wyznacza nowe standardy w dziedzinie redukcji
emisji lotnych zwi!zków organicznych zawartych w lakierze oraz dwutlenku w#gla, wytwarzanego na
skutek zu$ycia energii podczas procesu lakierowania. Podobnie jak dotychczasowy system
lakierowania trójwarstwowego na mokro, stosowany we wszystkich fabrykach Mazdy w Japonii,
nowa technologia mie)ci si# w )wiatowej czo*ówce pod wzgl#dem ograniczania emisji CO2,
zmniejszaj!c przy tym emisj# lotnych zwi!zków organicznych o 57%. Tak znakomite rezultaty s!
wynikiem zastosowania ulepszonego systemu klimatyzacji w lakierniach oraz niezwykle wydajnej
technologii usuwania wody z lakieru. Jednocze)nie Mazda udoskonali*a proces lakierowania
poprzez opracowanie wierzchnich lakierów o wy$szym po*ysku, wi#kszej trwa*o)ci i odporno)ci na
porysowania oraz dzia*anie promieni s*onecznych. Dzi#ki lepszemu wykorzystaniu klimatyzacji oraz
kontroli temperatury powietrza i wilgotno)ci lakiernie Mazdy zu$ywaj! o 34% mniej energii
w porównaniu do tradycyjnych lakierni wodnych. System Aqua-tech obejmuje te$ selektywnie
dzia*aj!ce ogrzewanie na podczerwie8, które mo$na szybko w*!cza9 i wy*!cza9. System ten
optymalnie dostosowuje ogrzewanie do ka$dego typu nadwozia i koloru lakieru, a tak$e wydajniej
usuwa wod#, ograniczaj!c przy tym zu$ycie energii potrzebnej do sch*adzania. Pozwala on te$ na
ograniczenie emisji CO2 o 17% w porównaniu z powszechnie stosowan! technologi! flash-off.
„Jestem przekonany,

e nasze dokonania wyznacz

wiatowe standardy dla nowoczesnych

systemów lakierowania. Mazda samodzielnie zaprojektowa a i wdro y a system Aqua-tech,
korzystaj c ze wsparcia dostawców, g ównie firm lakierniczych.” – podsumowuje Takakazu Yamane,
starszy in$ynier ds. bada8 w Centrum Bada8 Technicznych Mazda Motor Corporation w Japonii.
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