Tisková zpráva
BASF se zúčastnila veletrhu Euroshop 2017
Inovativní polyuretanové pěny pro průmyslové
chlazení
 Nové vysoce účinné řešení: tuhý pěnový produkt Elastopor®
H 2070 HE
 Velmi ekologicky šetrná izolace: Elastopor® H 2000 LD
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 Nejvyšší výkon za nejnižší cenu: Elastocool® 2030

Ludwigshafen, Německo – 17. března 2017 – Společnost BASF
poprvé představila široké portfolio svých izolačních řešení pro
průmyslové chlazení na veletrhu Euroshop, světově nejvýznamnější
akci svého druhu, jenž se koná v německém Düsseldorfu. Od 5. do
9. března měli návštěvníci veletrhu příležitost seznámit se
s nejnovějším vývojem produktu Elastopor®, který umožňuje
efektivnější a udržitelnější izolační řešení průmyslového chlazení.
Elastopor® H 2070 HE pro efektivní energetickou izolaci
Produktem Elastopor® H 2070 HE reaguje společnost BASF na
zvýšenou poptávku po energeticky efektivnějších řešeních. Portfolio
se skládá ze tří výkonnostních tříd (HE 1, HE 2 a HE 3), přičemž
jednotlivé třídy se navzájem liší tepelněizolačními vlastnostmi.
Elastopor® H 2070 HE je kvalitní dvousložkový produkt s dlouhou
trvanlivostí. Jeho použití je velmi jednoduché a od zákazníka
nevyžaduje žádné dodatečné investice.
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Elastopor® H 2000 LD pro udržitelnost a nákladovou efektivitu
Elastopor® H 2000 LD je tuhá pěna, která vzhledem k nulovému
potenciálu poškození ozonové vrstvy (ODP) a nejnižšímu potenciálu
globálního oteplování (GWP) představuje velmi udržitelné řešení
a podporuje snižování produkce skleníkových plynů. Kromě těchto
ekologických výhod má výrobek řadu dalších předností, jako jsou
nižší spotřeba surovin, snadná použitelnost, nákladová efektivita
a nulové nároky na dodatečné investice.

Elastocool® 2030
Elastocool® doplňuje portfolio společnosti BASF ve sféře izolačních
systémů pro průmyslové chlazení. Elastocool® je nejžádanějším
produktem skupiny svého druhu. Jeho hlavní přednosti tkví ve vysoké
výkonnosti a výborných tepelných vlastnostech, jež zároveň přispívají
k úspoře nákladů.

Ultramid® pro nákupní vozíky
Kromě tří zmíněných izolačních řešení pro průmyslové chlazení
představila BASF své výsledky i na poli technických umělých hmot.
Náhrada kovů se stala důležitým tématem téměř v každém odvětví
průmyslu. Nákupní vozík společnosti Tomás Morcillo je vyroben
z polyamidu typu Ultramid® B3EG4, který nabízí optimální sílu,
pevnost i odolnost vůči zatížení a v porovnání s kovovými nákupními
vozíky může dosáhnout až poloviční úspory hmotnosti.

O divizi BASF Performance Materials
Divize BASF Performance Materials spojuje veškeré materiálové know-how
společnosti, ať už jde o inovace nebo úpravu plastů. Působí ve čtyřech hlavních
průmyslových odvětvích po celém světě – doprava, stavebnictví, průmyslové
aplikace a spotřební zboží. Divize má velmi bohaté portfolio produktů a služeb.
Odborníci z Performance Materials se vždy snaží pochopit potřeby zákazníků
a vytvořit jim systémové řešení na míru, což je klíčový prvek, díky němuž roste

ziskovost divize. Velkou předností divize je též precizní výzkum, který pomáhá při
tvorbě inovativních produktů a aplikací. V roce 2016 měla divize Performance
Materials celkové tržby ve výši 6,8 miliard eur. Více informací na www.performancematerials.basf.com.
O společnosti BASF
Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme
hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a klademe důraz na
společenskou odpovědnost. Přibližně 114 tisíc zaměstnanců koncernu BASF
přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích po celém světě.
Portfolio společnosti je rozděleno do pěti segmentů: Chemicals, Performance
Products, Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas. V roce
2016 dosáhla BASF obratu přes 58 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou
obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS), Londýně (BFA) a Curychu (AN).
Další informace naleznete www.basf.com.

BASF v České republice
Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám
chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů je distribuován
celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce
2016 měla v České republice skupina BASF 288 zaměstnanců a dosáhla obratu
více něž 620 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce
www.basf.cz.

