Make it happen. With PPG

PPG – en stark samarbetspartner

Innovativ, kompetent, pålitlig,
processoptimerande, framåtblickande och kundnära

PPG Industries – en koncern i världsformat
Bringing Innovation to the surface™
Erfarenheter och
innovationer för ett
starkt varumärke:
Framåtblickande
och framtidsdefinierade lösningar
med PPG!

Koncernen
PPG Industries är en global leverantör av
lacker, kemikalier, coatings, specialprodukter, glas och glasfiber. Idag, 127 år
efter starten, är PPG en av de viktigaste
företagen i världen.
Coatings, som är beläggningsprodukter
och kulörer, har utvecklats till själva
kärnan i vårt företag, och våra drygt

44.000 anställda i mer än 60 länder är
din och marknadens garanti för tillväxt,
stabilitet och innovation.
Under senare år har PPG målinriktat
investerat i utveckling av lackmaterial och
ny teknik och genom strategiska förvärv har
affärsområdet blivit vårt största.
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PPG:s fokus är att tillgodose behoven för professionella
lackföretag. Tillverkare inom fordonsindustrin har stor nytta
av de banbrytande innovationer och den lackkompetens som
vår globala koncern erbjuder. Eftermarknaden gynnas
även av våra affärsområdens specifika kunskaper och
fortlöpande utveckling.

High Performance
Coatings
• Automotive Refinish –
bilreparationslackering
• Aerospace och Aviation –
Flyg
• Protective & Marine
Coatings – rostskydd

Industrial Coatings
• Automotive Coatings –
OEM-lackering
• Industrial Coatings
• Packaging Coatings

Architectural Coatings
• Architectural Coatings –
byggfärg och bygglack

34 % High Performance Coatings

9 % glas
10 % optik- och
specialprodukter

31 % Industrial
Coatings

16 % Architectural
Coatings

K O NC
EP

• är en global marknadsledare inom
fordonslacker
• är ledande inom färgmatchning
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PPG som affärspartner
Din leverantör från A-Ö

Logistik och lagerstyrning

•	är godkänd av ledande biltillverkare

• stödjer verksamheten från A-Ö
med patent, know-how, färgverktyg
och IT-system
•	ger hög kvalitet och
perfekt resultat
-	och hos PPG är professionell
service genom lokala teams
en självklarhet.

SER

Utbildning

• är först med den senaste tekniken

Teknisk support

Processoptimering

Din leverantör

Lönsamhetsoptimering

Kulörsupport

från A-Ö

EHS

Miljö och säkerhet

Verkstadsplanering

DEKRA

SMART Repair-koncept

Kvalitetsstyrning
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PPG Services
Nära kunderna
En innovativ produktportfölj, omfattande
service och ett effektivt distributionsnät har
under många år bidragit till PPG:s ledande
marknadsposition.

Genom vårt kundfokus får vi kompetenta
och serviceinriktade återförsäljare, och vi
kan erbjuda exakt de typer av tjänster och
produkter som ger lackverkstäderna

konkurrensfördelar och ett bättre
slutresultat.

15 orsaker att välja PPG
Innovativa lösningar

Service

Kulörkompetens

Processoptimering

• F
 orskning och utveckling:
Vi investerar i utvecklingen av
fler och effektivare produkter

• Lokal service: Individuell
service och rådgivning
• K
 urser: Löpande utbildning av
dina medarbetare

• K
 ulörvarianter: Snabb receptframställning av specialkulörer och
varianthantering i eget kulörlaboratorium

• P
 aintManager: Systemet
som ger enkel orderhantering
och optimal kulörvariantsökning

• A
 rbets- och miljöskydd:
Support och rådgivning om
lagstadgade krav

• Kulörservice: Personlig 		
och snabb rådgivning och online
kulörsökning

• V
 erkstadsplanering: Planering
och rådgivning vid ny- och
ombyggnation

• Kulörtrender: I framkant med
globala kulörtrender

• P
 rocessManager:
IT-systemet som optimerar
verksamheten och ökar
lönsamheten

• K
 valitet: PPG har i många år varit
synonymt med högsta möjliga
kvalitet
• P
 raktisk erfarenhet: Våra produkter och verktyg är utvecklade i
nära samarbete med våra kunder
• Teknik: Vi är först med det nya

• O
 EM-godkänt: PPG:s lacksystem
är godkänt av de flesta stora
fordonstillverkare

• V
 erkstadsoptimering:
Teknisk och kommersiell
driftskontroll

PPG och fordonsindustrin
OEM – partnerskap
Lacker till OEM-industrin
• 2
 av 3 serieproducerade bilar använder
PPG:s tekniker

 urser skräddarsydda till fordonstillverkarnas
• K
behov

• P
 PG:s kulörpalett omfattar mer
än 80.000 recept

• P
 PG har som en av världens ledande
OEM-lackleverantörer ett unikt förhållande til
OEM-tillverkarna

• Trendsättande kulörstyling
• G
 emensam utveckling av nya produkter
och tekniker
• P
 roduktion av förberedelseprodukter,
lim och försegling, grundfärger, topplack
och klarlack till OEM-industrin sedan 1924

• P
 PG har utvecklat en rad produkter i
samarbete med bilindustrin, bl a den
reptåliga klarlacken CeramiClear™
• P
 PG:s designteam bestämmer kulörtrender
för OEM-industrin och utvecklar framtidens
blandkulörer i nära samarbete med industrins
egna aktörer
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PPG och miljön
Innovation med omtanke
Först på marknaden
Hållbarhet är centralt för PPG. Därför har vi
lanserat ett antal innovativa produkter, som
hanterar den ökande efterfrågan på energieffektiva och miljövänliga produkter med
låga VOC-halter.
PPG var först på marknaden med ett
vattenburet färgsystem, en vattenburen
klarlack (D8186) och en vattenburen grundfärg (WB Epoxy Primer) – och vi har infört
marknadens första primer baserad på
återvinningsbara förpackningar (DP3000).
Vi erbjuder även en energibesparande
UV-primer.

Under 2012 ökade PPG antalet nya ”gröna”
produkter och de utgör nu 20,2 % av den
totala försäljningen. Mer än 60 % av de nya
produkter vi lanserar:

PPG garanterar att alla våra produkter
utvecklas, tillverkas, distribueras,
används och omhändertas på ett säkert
och miljövänligt sätt.

•	ger en lägre energiförbrukning

Vi följer EU:s miljölagstiftning, inklusive
EU:s VOC-direktiv och EU:s kemikalielagstiftning REACH.

• innehåller låga mängder av flyktiga
organiska ämnen (VOC)
• minskar vattenförbrukningen eller
mängden skadligt avfall.

PPG och eftermarknaden
Processoptimering
Den nya produktgenerationen ger
optimal lönsamhet
PPG:s strategi är att alltid erbjuda
marknadens mest innovativa och
effektiva produkter, baserade och
utvecklade på den kunskap vi ständigt
får genom vårt nära samarbete med
OEM-tillverkare och våra kunder.
För att kunna möta lackverkstädernas
behov erbjuder PPG eftermarknaden
ett komplett system till reparationsprocessen. Ett system som kan anpassas
till verksamheternas individuella behov.

Med lanseringen av Envirobase® var PPG
1992 först på marknaden med ett vattenburet blandkulörsystem. Envirobase®
High Performance säkrar en exakt
kulörmatchning, kort torktid och
möjlighet att reducera materialåtgången
samtidig som produktiviteten ökas.
Dessutom säkrar Envirobase® High
Performance optimal koppling till PPG:s
övriga produktserier, Deltron UHS
Progress, Engine Bay, EHS-klarlack och
primer.

Sammantaget drar hela fordonsindustrin
nytta av PPG:s omfattande kompetens,
erfarenhet och kunskaper:
OEM-tillverkarna, som har en unik och
värdefull partner i vårt utvecklingslaboratorium.
Eftermarknaden, som med vårt kulörlaboratorium ger flexibel och korrekt
service till lackverkstäderna.
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ProcessManager
Så får du verksamheten på
rätt väg
ProcessManager är vårt unika IT-system
som optimerar verkstadens resurser och
ökar kundernas lönsamhet. Systemet
ger en värdefull och kortfattad översikt
över alla nyckeltal, exempelvis
konsumtionen per arbetsuppgift i
tid, kronor och ören, avancerad
lagerhantering och onlinebokning.
ProcessManager skapar mervärde för
hela verksamheten. Läs mer i vår
ProcessManager-broschyr.

Med PPG kan du alltid räkna med
optimerade processer

PPG:s teknik- och kulörexpertis
Innovativ och pålitlig
Global koordination
För att snabbt kunna agera i förhållande till nya förutsättningar och
trender, har PPG utvecklings- och
färglaboratorier över hela världen.
Vi utvecklar hela tiden nya produkter
och implementerar nya teknik för att
på bästa sätt kunna påverka processutvecklingen effektivt för OEM
och reparationslackering.
Våra utvecklingscenter har därför
sista ordet när det gäller kulörkvalitet.
På detta sätt ser vi till att alla
standarder och varianter behandlas
korrekt.

Det är bland annat en förutsättning
att nyutvecklade kulörnyanser måste
återges exakt via en onlinedatabas
som är tillgänglig över hela världen
och ständigt uppdateras.
Alla PPG-produkter produceras i
toppmoderna produktionsanläggningar med strikta rutiner för
kvalitetssäkring (ISO 14000-standard).
För att hålla oss uppdaterade och
möta kraven från OEM- och eftermarknaden investerar vi kontinuerligt
i både produktionsanläggningar och
laboratorier.

Dessutom är våra utvecklingsteam i
nära kontakt med pigmenttillverkarna
världen över och arbetar hårt för att
skapa pigment av högsta kvalitet.
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RapidMatch X-5

Color Terminal

™

Color Terminal samlar kulörprogram,
processer, spektrofotometer, våg,
etikettskrivare och streckkodsläsare på ett
ställe. Utformningen, ergonomin och den
stora pekskärmen gör den mycket
lättanvänd och arbetsuppgifter kan lösas
snabbt och effektivt.

PaintManager

™

PaintManager™ är en avancerad
programvara som används av våra
återförsäljare och lackverkstäder runt
om i världen för att få korrekt blandning
av kulörer.

RapidMatch™ är branschens
enda spektrofotometersystem
med 5-vinkelsystem. Den
avancerade tekniken och
snabba variantsökningen gör
det möjligt att snabbt och exakt
hitta rätt nyans.

TouchMix

™

PPG:s TouchMix™ är en
38 cm stor touch-screen. Den
innehåller alla funktioner som en
lackerare använder för att
snabbt hitta rätt kulörblandning.

PPG Scandinavia
Gladsaxevej 300
2860 Søborg
Danmark
Tel: +45 4343 6566
E-post: ppgscan@ppg.com
Hitta en återförsäljare:
www.ppgrefinish.se

www.ppgrefinish.com
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