Make it happen. With PPG

PPG – en sterk partner

Innovativ, kompetent, pålitelig,
prosessoptimerende, fremtidsrettet og nær kundene

PPG Industries – et konsern i verdensformat
Bringing Innovation to the surface™
Erfaring og
innovasjon skaper
et sterkt varemerke.
PPG gir deg
fremtidsrettede
løsninger!

Konsernet
Pittsburg Plate Glass (PPG) er en global
leverandør av lakk, kjemikalier, belegg,
spesialprodukter, glass og glassfiber.
I dag, 127 år etter grunnleggelsen, er
selskapet blant de mest betydningsfulle
organisasjonene i verden.
Coatings, som består av beleggprodukter
og lakk, har utviklet seg til å bli selve

kjernen i virksomheten, og de mer enn
44 000 medarbeiderne våre, som er fordelt
på over 60 land, er din og markedets
garanti for vekst, stabilitet og innovasjon.
De siste årene har vi investert målrettet i
utvikling av lakk og ny teknologi, og
gjennom strategiske oppkjøp er
overflatebehandling blitt det største
forretningsområdet vårt.
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PPG største fokus ligger i å imøtekomme de profesjonelle
lakkeringsvirksomhetenes behov. Bilprodusentene har store
fordeler av de banebrytende innovasjonene og den
kompetansen innen lakk som vårt verdensomspennende
konsern tilbyr. På samme måte som ettermarkedet profitterer
på den spesifikke kunnskapen våre forretningsområder har
og den løpende utviklingen vi gjennomgår.

High Performance
Coatings
• Automotive Refinish –
reparasjon av billakk
• Aerospace og Aviation –
romfart
• Protective & Marine
Coatings – beskyttelses
og båtlakk

Industrial Coatings
• Automotive Coatings –
OEM-lakkering
• Industrial Coatings – industriell
overflatebehandling
• Packaging Coatings

Architectural Coatings
• Architectural Coatings –
farger og lakk til bygninger

9% optikk- og
spesialprodukter

67% beleggprodukter

10% glass
14% kjemikalier
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• er global markedsleder
innen billakk
•	er ledende innen fargetilpasning
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PPG:

Logistikk og lagerstyring

•	er godkjent av ledende bilprodusenter
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Utdannelse

• er først ute med den nyeste 		
teknologien

Din leverandør
Optimalisering av profitt

-	og hos PPG er det en selvfølge
med profesjonell service gjennom
lokale team.

ENESTER

Teknisk kundestøtte

Optimalisering

•	bistår bedriften fra
A–Å med lakk, kunnskap,
verktøy og IT-systemer
•	leverer høy kvalitet og
flotte resultater
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PPG som forretningspartner
Din leverandør fra A–Å

Fargestøtte

fra A-Å

EHS

Miljø og sikkerhet

Verkstedsplanlegging

DEKRA

SMART repair-konsept

Kvalitetsstyring

Make it happen. With PPG

PPG Services
Nær kundene
En nyskapende produktportefølje,
omfattende servicetilbud og et effektivt
distribusjonsnett har i mange år bidratt til
PPGs ledende posisjon i markedet.

Vårt kundefokus, oppnådd gjennom
kompetente og serviceorienterte forhandlere, gjør at vi kan levere akkurat de typer
serviceytyelser og produkter som gir

lakkeringsverkstedene konkurransemessige fordeler og en bedre bunnlinje.

15 grunner til å velge PPG
Innovative løsninger

Tjenester

Fargekompetanse

Optimalisering av pro-

• F
 orskning og utvikling:
Vi investerer i utviklingen av
stadig flere effektive produkter

• L
 okal service: Individuell
service og rådgivning

• F
 argevarianter: Rask fremstilling
av oppskrift på spesialfargetoner
og varianthåndtering i eget
fargelaboratorium

• P
 aintManager: Systemet
som gir enkel ordrestyring og
optimalt fargevariantsøk

• K
 valitet: Vi har gjennom mange
år vært synonyme med optimal
kvalitet
• P
 raktisk erfaring: Våre produkter
og verktøy er utviklet i nær dialog
og samarbeid med kundene våre
• Teknologi: Vi er først med det nye

• K
 urs: løpende etterutdanning
av medarbeiderne dine
• A
 rbeids- og miljøbeskyttelse:
Support og rådgivning om
lovkrav
• V
 erkstedsplanlegging:
P
 lanlegging og rådgivning ved
nybygg og ombygging

• F
 argeservice: Personlig og rask
rådgivning og fargesøk på nettet
• F
 argetrender: I forkant med
globale fargetrender
• O
 EM-godkjent: PPGs farger
er godkjente av de fleste store
OEM-ene

• P
 rocessManager:
IT-systemet som optimerer
din bedrift og øker inntektene
• V
 erkstedsoptimering:
Teknisk og kommersiell
driftskontroll

PPG og bilindustrien
OEM – partnerskap
Lakk til OEM-industrien
• 2
 av 3 serieproduserte biler er
lakkert med PPG

 kreddersydde kurs som dekker behovene til
• S
OEM-ene

• P
 PGs fargepalett omfatter mer
enn 80 000 oppskrifter

• P
 PG har som en av verdens ledende
OEM-lakkleverandører, et unikt forhold til
OEM-produsentene

• Trendsettende fargestyling
• F
 elles utvikling av nye produkter
og teknologier
• P
 roduksjon av klargjøringsmaterialer,
lim og forsegling, basefarger, topplakk
og klarlakk til OEM-industrien
siden 1924

• P
 PG har utviklet en rekke produkter
i samarbeid med bilindustrien, herunder den
ripefaste klarlakken CeramiClear™
• P
 PGs designteam angir fargetonetrender i
OEM-industrien og utvikler fremtidens
fargetoner i nært samarbeid med industriens
egne aktører
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PPG og miljøet
Innovasjon med omtanke
Først på markedet
Bærekraft står sentralt hos PPG. Og vi
har derfor lansert en rekke innovative
produkter og på den måten imøtekommer
den økende etterspørselen etter energieffektive og miljøvennlige produkter med lavt
VOC-innhold.
PPG var de første på markedet med et
vannfortynnbart lakksystem, en vannfortynnbar klarlakk (D8186) og en vannfortynnbar
grunning (WB Epoxy-grunning) – på samme
måte som vi også introduserte markedets
første grunning basert på gjenbruksmateriale
(DP3000). Dessuten tilbyr vi en energibesparende UV-grunning.

I 2012 økte PPG antallet nye ”grønne” produkter. Disse produktene utgjør nå 20,2 %
av det totale salget. Mer enn 60 % av de
nye produktene vi lanserer:

PPG garanterer at alle våre produkter
utvikles, fremstilles, distribueres,
brukes og bortskaffes en sikker og
miljøvennlig måte.

•	gir lavere energiforbruk

Vi overholder europeiske miljøforskrifter,
herunder EUs VOC-direktiv og EUs
kjemikalielovgivning REACH.

• har lavt innhold av flyktige organiske
forbindelser (VOC)
• reduserer vannforbruket eller mengden
skadelig avfall

* PPG Corporate Sustainability
Report 2011

PPG og ettermarkedet
Prosessoptimerende
Den nye produktgenerasjonen gir
optimal lønnsomhet
PPGs strategi er til enhver tid å tilby
ettermarkedet de mest innovative og
effektive produktene basert og utviklet på
den kunnskapen vi hele tiden får gjennom
det forholdet vi har til OEM-produsentene
og kundene våre.
For å kunne imøtekomme lakkeringsverkstedenes behov, tilbyr PPG
ettermarkedet et komplett system til
reparasjonsprosessen. Et system som kan
tilpasses bedriftenes individuelle behov.

Med lanseringen av Envirobase® var
PPG i 1992 de første på markedet med
et vannfortynnbart tonersystem.
Envirobase® High Performance sikrer et
nøyaktig fargematch, kort tørketid og
muligheten for å kunne redusere forbruket av materiale samtidig med at produktiviteten økes. Dessuten sikrer Envirobase® High Performance optimal
sammenheng med PPGs øvrige produktserie, herunder Deltron UHS Progress,
Engine Bay, EHS-klarlakk og grunninger.

Viktigst av alt er at hele bilindustrien
nyter godt av PPGs omfattende kompetanse, erfaring og kunnskap.
OEM-ene har en unik og verdifull partner
i vårt utviklingslaboratorium. Ettermarkedet i fargelaboratoriet, som leverer
fleksibel og nøyaktig service til
lakkeringsverkstedene.
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ProcessManager
Slik styrer du bedriften
på rett vei
ProcessManager er vårt unike IT-system
som optimaliserer verkstedenes
ressurser og øker kundenes inntjening.
Systemet gir en verdifull og nøyaktig
oversikt over alle vesentlige nøkkeltall
som forbruk per jobb i tid og kroner og
øre, samt avansert lagerstyring og
bestilling på nettet. ProcessManager
skaper verdi for hele virksomheten.
Les mer i ProcessManager-brosjyren vår.

Med PPG kan du til enhver tid
forvente optimerte prosesser

PPGs teknologi og fargeekspertise
Innovativ og pålitelig
Global koordinering
For å kunne reagere raskt i forhold til
nye forutsetninger og utviklingstendenser, har PPG utviklings- og
fargelaboratorier over hele verden.
Vi utvikler nye produkter og implementerer ny teknologi slik at vi kan
optimere potensialet og påvirke
prosessutviklingen effektivt for
OEM- og reparasjonslakkering.
Utviklingssentrene våre har også
derfor det siste ordet når det gjelder
fargekvalitet. Grunnen til det er at vi
på den måten sikrer at alle standarder og varianter behandles riktig.

Det er bl.a. en forutsetning at
nyutviklede fargetoner skal kunne
gjengis nøyaktig via en online-database som er tilgjengelig verden over
og som hele tiden oppdateres.
Alle PPGs materialer blir produsert i
svært moderne produksjonsanlegg
med strenge krav til kvalitetssikring
(ISO 14000-standard).
Vi investerer løpende i både produksjonsanlegg og laboratorier slik at
vi kan være oppdatert og oppfylle
kravene fra OEM-er og ettermarkedet.

I tillegg er utviklingsteamene våre i
nær kontakt med pigmentprodusenter over hele verden og arbeider
målrettet for å skape pigmenter av
høy kvalitet.
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RapidMatch X-5

Color Terminal

™

Color Terminal samler fargeprogramvare,
prosesser, spektrofotometer, vekt,
etikettskriver og strekkodeleser på ett og
samme sted. Konfigurasjonen, ergonomien
samt den store berøringsskjermen, gjør at
den er enkel å bruke og oppgavene kan
derfor løses raskt og effektivt.

PaintManager

™

PaintManager™ er et avansert program
som brukes av våre forhandlere og
reparasjonssentre over hele verden til å
oppnå den helt rette fargeblandingen.

RapidMatch™ er markedets
eneste 5-vinkel-spektrofotometersystem. Den avanserte teknologien og den raske søkingen
etter fargevarianter muliggjør at
man raskt og nøyaktig kan finne
riktig fargetone.

TouchMix

™

PPGs TouchMix™ er en
38 cm stor berøringsfargeskjerm. Den inneholder alle
de funksjonene en lakkerer
trenger for å kunne finne fargens
rette blandingsforhold på en
rask måte.

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

Forhandlere:
C. Christoffersen AS
Tlf.: +45 415 34 702 • www.cchristoffersen.no
Lakkspesialisten AS
Tlf.: +45 55 15 41 50 • www.lakkspesialisten.no

www.ppgrefinish.com
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