Make it happen. With PPG

PPG – en stærk partner

Innovativ, kompetent, pålidelig,
procesoptimerende, fremtidsorienteret
og tæt på kunderne

PPG Industries – en koncern i verdensformat
Bringing Innovation to the surface™
Erfaring og
innovation skaber
et stærkt
varemærke.
PPG giver dig
fremtidsorienterede
løsninger!

Koncernen
Pittsburg Plate Glass (PPG) er global
leverandør af lak, kemikalier, coating,
specialprodukter samt glas og glasfiber.
Og er idag, 127 år efter sin grundlæggelse,
blandt de mest betydningsfulde
organisationer i verden.
Coatings, som er coating-produkter og
lak, har udviklet sig til selve kernen i vores

virksomhed og vores mere end 44.000
medarbejdere, fordelt på mere end 60
lande, er din og markedets garant for
vækst, stabilitet og innovation.
I de seneste år har vi investeret målrettet i
udvikling af lak og ny teknologi og gennem
strategiske opkøb er overfladebehandling
blevet vores største forretningsområde.
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PPGs fokus er at imødekomme de professionelle
lakeringsvirksomheders behov. Producenterne i bilindustrien
nyder stor fordel af de banebrydende innovationer og
lakkompetencer, som vores verdensomspændende koncern
tilbyder. Eftermarkedet profiterer ligeledes af vores
forretningsområders specifikke viden og løbende udvikling.

9% optik- og
specialprodukter

67% coatingprodukter

10% glas
High Performance
Coatings
• Automotive Reﬁnish –
reparation af autolak
• Aerospace og Aviation –
rumfart
• Protective & Marine
Coatings – beskyttelsesog bådlak

Industrial Coatings
• Automotive Coatings –
OEM-lakering
• Industrial Coatings – industriel
overfladebehandling
• Packaging Coatings

Architectural Coatings
• Architectural Coatings –
farver og lak til byggeri

14% kemikalier
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• er global markedsleder
indenfor autolak
• er førende indenfor farvetilpasning

Logistik og lagerstyring

• er godkendt af førende
bilproducenter

SE

Uddannelse

• er først med den nyeste teknologi
• understøtter forretningen fra
A-Z med lak, know-how,
værktøjer og IT-systemer
• giver høj kvalitet og flotte
resultater
- og hos PPG er professionel
service gennem lokale teams
en selvfølge.
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PPG som forretningspartner
Din leverandør fra A-Z

Teknisk support

Procesoptimering

Din leverandør
Profitoptimering

Farve support

fra A-Z

EHS

Miljø og sikkerhed

Værkstedsplanlægning

DEKRA

SMART repair koncept

Kvalitetsstyring
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PPG Services
Tæt på kunderne
En nyskabende produktportefølje,
omfattende servicetilbud og et effektivt
distributionsnet har i mange år bidraget til
PPGs førende markedsposition.

Vores kundefokus, opnået igennem
kompetente og serviceorienterede
forhandlere, sætter os i stand til at levere
præcis de typer serviceydelser og

produkter, der giver lakværkstederne
konkurrencemæssige fordele og en
bedre bundlinje.

15 grunde til at vælge PPG
Innovative løsninger

Services

Farvekompetence

Procesoptimering

• Forskning og udvikling: Vi
investerer i udviklingen af stadigt
mere effektive produkter

• Lokal Service: Individuel
service og rådgivning

• Farvevarianter: Hurtig receptfremstilling af specialfarvetoner og
varianthåndtering i eget farvelaboratorium

• PaintManager: Systemet
der giver nem ordrestyring og
optimal farvevariantsøgning

• Kvalitet: Vi har i mange år været
synonym med optimal kvalitet
• Praktisk erfaring: Vores produkter og værktøjer er udviklet i
tæt dialog og samarbejde med
vores kunder
• Teknologi: Vi er først med det nye

• Kurser: løbende efteruddannelse af dine medarbejdere
• Arbejds- og miljøbeskyttelse:
Support og rådgivning om
lovkrav
• Værkstedsplanlægning:
Planlægning og rådgivning ved
nybyggeri og ombygning

• Farveservice: Personlig og hurtig
rådgivning og online farvesøgning
• Farve trends: På forkant med
globale trends inden for farve
• OEM godkendt: PPGs farver er
godkendt af de ﬂeste store OEMer

• ProcessManager: Itsystemet der optimerer
din forretning og øger
indtjeningen
• Værkstedsoptimering:
Teknisk og kommerciel
driftskontrol

PPG og bilindustrien
OEM – partnerskab
Lak til OEM-industrien
• 2 af 3 serieproducerede biler er
lakeret med PPG
• PPGs farvepalet omfatter mere
end 80.000 recepter
• Trendsættende farvestyling
• Fælles udvikling af nye produkter
og teknologier
• Produktion af klargøringsmaterialer,
lim og forsegling, basefarver, toplak
og klarlak til OEM-industrien
siden 1924

• Kurser skræddersyet til OEMernes behov
• PPG har som en af verdens førende
OEM-laklevlerandører et unikt
forhold til OEM-producenterne
• PPG har udviklet en række produkter
i samarbejde med bilindustrien,
herunder den ridsefaste klarlak
CERAMICLEAR™
• PPGs designteam angiver trends for
farvetoner i OEM-industrien og
udvikler fremtidens farvetoner i
tæt samarbejde med industriens
egne aktører
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PPG og miljøet
Innovation med omtanke
Først på markedet
Bæredygtighed er centralt for PPG. Vi har
derfor lanceret en række innovative produkter
og imødekommer dermed den stigende efterspørgsel efter energieffektive og miljøvenlige
produkter med lavt VOC-indhold.
PPG var de første på markedet med et
vandfortyndbart laksystem, en vandfortyndbar klarlak (D8186) og en vandfortyndbar
primer (WB Epoxy primer) – ligesom vi også
introducerede markedets første primer
baseret på genbrugsemballage (DP3000).
Ydermere tilbyder vi en energibesparende
UV-Primer.

I 2012 øgede PPG antallet af nye ”grønne”
produkter til nu at udgøre 20,2% af det
totale salg. Mere end 60% af de nye
produkter vi lancerer:

PPG garanterer, at alle vore produkter
udvikles, fremstilles, distribueres,
anvendes og bortskaffes på en sikker
og miljømæssig korrekt måde.

• giver et lavere energiforbrug

Vi overholder den europæiske miljølovgivning, herunder EUs VOC-direktiv og
EUs kemikalielovgivning REACH.

• har et lavt indhold af flygtige organiske
forbindelser (VOC)
• reducerer vandforbruget eller mængden
af skadeligt affald

* PPG Corporate Sustainability
Report 2011

PPG og eftermarkedet
Procesoptimerende
Den nye produktgeneration giver
optimal lønsomhed
PPGs strategi er altid at kunne tilbyde
eftermarkedet de mest innovative og
effektive produkter, baseret og udviklet på
den viden, vi hele tiden får via vores tætte
relation til OEM producenterne og vores
kunder.
For at kunne imødekomme
lakværkstedernes behov tilbyder PPG
eftermarkedet et komplet system til
reparationsprocessen. Et system som
kan tilpasses virksomheders individuelle
behov.

Med lanceringen af ENVIROBASE® var
PPG i 1992 de første på markedet med
et vandfortyndbart tone system.
Envirobase® High Performance sikrer et
præcist farve match, kort tørretid og
muligheden for at reducere materialeforbruget samtidig med at produktiviteten
øges. Ydermere sikrer Envirobase® High
Performance optimal sammenhæng med
PPGs øvrige produktserie, herunder
Deltron UHS Progress, Engine Bay,
EHS-klarlak og primere.

Overordnet nyder hele bilindustrien godt
af PPGs omfattende kompetence,
erfaring og viden.
OEMerne har en unik og værdifuld
partner i vores udviklingslaboratorium.
Eftermarkedet i vores farvelaboratorie,
som leverer fleksibel og præcis service
til lakværkstederne.
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ProcessManager
Så styrer du forretningen
den rigtige vej
ProcessManager er vores unikke
it-system, der optimerer værkstedets
ressourcer og øger kundernes
indtjening. Systemet giver et værdifuldt
og præcist overblik over alle væsentlige
nøgletal, såsom forbrug per opgave i tid,
kroner og øre samt avanceret
lagerstyring og online booking.
ProcessManager skaber værdi for hele
virksomheden. Læs mere i vores
ProcessManager brochure.

Med PPG kan du altid forvente
optimerede processer

PPGs teknologi og farveekspertise
Innovativ og pålidelig
Global koordination
For hurtigt at kunne agere i forhold til nye
forudsætninger og udviklingstendenser,
har PPG udviklings- og farvelaboratorier
verden over.
Vi udvikler nye produkter og implementerer ny teknologi for derved at optimere
potentialet og påvirke procesudviklingen
effektivt for OEM- og reparationslakering.
Vores udviklingscentre har derfor også
det sidste ord, når det gælder farvekvalitet, for det er på den måde, at vi sikrer, at
alle standarder og varianter behandles
korrekt.

Det er bl.a. en forudsætning, at nyudviklede farvetoner skal kunne gengives
nøjagtigt via en online-database, der er
tilgængelig verden over og konstant
opdateres.
Alle PPGs materialer bliver produceret
i ultramoderne produktionsanlæg med
strenge krav til kvalitetssikring
(ISO 14000 standard).
For både at være opdateret og opfylde
kravene fra OEM- og eftermarkedet
investerer vi løbende i både produktionsanlæg og laboratorier.

Ydermere er vores udviklingsteams i
tæt kontakt med pigmentproducenter
verden over og arbejder målrettet
mod at skabe pigmenter af høj
kvalitet.
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RapidMatch X-5

Color Terminal

™

Color Terminal samler farvesoftware,
processer, spektrofotometer, vægt,
labelprinter og stregkodelæser ét
sted. Dens konfiguration, ergonomi
samt store touch-screen gør
den nem at betjene og opgaver
kan derfor løses hurtigt og effektivt.

PaintManager

™

PAINTMANAGER™ er et avanceret
softwareprogram, der anvendes af
vores forhandlere og reparationscentre
verden over til at opnå den korrekte
blanding af farver.

RAPIDMATCH™ er markedets
eneste 5-vinkel spektrofotometersystem. Dens avancerede
teknologi og hurtige variantsøgning gør det muligt hurtigt og
præcist at finde den korrekte
farvetone.

TouchMix

™

PPGs TOUCHMIX™ er en
38 cm stor farve touch-screen.
Den indeholder alle de funktioner, som en lakerer skal bruge
for hurtigt at kunne finde farvens
rette blandingsforhold.

Forhandler:
AP Farver A/S • Tlf: +45 86 62 12 66 • www.ap-farver.dk

PPG Scandinavia
Gladsaxevej 300
2860 Søborg
Tlf.: +45 4343 6566
E-mail: ppgscan@ppg.com
www.ppgrefinish.dk

www.ppgrefinish.com
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