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Η BASF παρουσιάζει τη νέα σειρά υδατοδιαλυτών βαφών για τα 
φανοβαφεία του μέλλοντος. 

 Οι φιλικότερες προς το περιβάλλον βαφές  αυτοκινήτων στην αγορά, 
χάρη στη χαμηλότερη περιεκτικότητά τους σε πτητικές οργανικές 
ενώσεις (VOC)   

 Η νέα σειρά αυξάνει τις δυνατότητες των φανοβαφείων και βελτιώνει το 
περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα  

 

Η BASF, επιβεβαιώνοντας πως κατέχει ηγετική θέση στις λύσεις υδατοδιαλυτών 

βαφών για την αυτοκινητοβιομηχανία, παρουσιάζει σήμερα τη νέα σειρά των πλέον 

εξελιγμένων προϊόντων βαφής. Αυξάνοντας την αποδοτικότητα και μειώνοντας 

σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τα προϊόντα ικανοποιούν τις 

μεγαλύτερες προσδοκίες των σύγχρονων φανοβαφείων αυτοκινήτων. Κατά τη 

διάρκεια της εξέλιξης της νέας σειράς υδατοδιαλυτών βαφών βάσης, η προσοχή 

εστιάστηκε στις πτυχές βιωσιμότητας: το καινοτόμο προϊόν, βελτιστοποιεί τις 

ιδιότητες κατεργασίας για γρήγορη και αποτελεσματική εφαρμογή και επιτρέπει 

στους τεχνίτες που το ψεκάζουν να παράγουν κατά τις εργασίες βαφής 

αποτελέσματα υψηλής ποιότητας και ταυτόχρονα φιλικά προς το περιβάλλον. Εκτός 

από τη μείωση των εκπομπών CO2 λόγω του συντομότερου χρόνου κατεργασίας 

στο φανοποιείο, οι τιμές των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) παραμένουν 

σταθερά κάτω από 250g/l, που είναι οι χαμηλότερες στην αγορά, καθιστώντας έτσι 

τη νέα σειρά προϊόντων την πλέον φιλική προς το περιβάλλον σειρά βαφής 

αυτοκίνητων.  
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«Η καινοτομία αποτελεί το βασικό πυλώνα ανάπτυξης της BASF. Βασική επιδίωξη 

του τμήματος Coatings παραμένει πάντα η ικανοποίηση της αγοράς, χάρη στις 

καλύτερες δυνατές λύσεις για τις επιφάνειες του αυτοκινήτου. Με την ανάπτυξη της 

νέας μας σειράς προϊόντων βαφής ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις σε μία 

διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά και υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στον τομέα 

της μείωσης εκπομπών και της αύξησης της αποτελεσματικότητας και της 

βιωσιμότητας», δήλωσε ο Dirk Bremm, πρόεδρος του τμήματος Coatings της BASF. 

Η νέα σειρά υδατοδιαλυτών βαφών είναι το αποτέλεσμα ενδελεχούς έρευνας και 

ανάπτυξης από ομάδες ειδικών διαφορετικών ειδικοτήτων. Ένα μέρος της 

επιτυχημένης συνταγής οφείλεται στο ενδιαφέρον για τον πελάτη και στη συνεχή 

επικοινωνία μας μαζί του. «Οι πελάτες βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των 

εργασιών και λειτουργιών μας και βασιζόμαστε στη γνώμη τους προκειμένου να 

βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Μαζί δοκιμάζουμε τα προϊόντα σε 

πραγματικές συνθήκες και παίρνουμε την έγκρισή τους έτσι ώστε το σύστημα των 

χρωμάτων μας να αρχίσει να αναπαράγει εκατομμύρια χρώματα στην αγορά κάτω 

από όλες τις κλιματικές συνθήκες», δήλωσε ο Fabien Boschetti, Διευθυντής 

Παγκόσμιου Μάρκετινγκ της BASF Automotive Refinish Coatings Solutions (Λύσεις 

Επιχρισμάτων Φανοποιίας Αυτοκινήτων). «Κατά τη σύγκριση με τις υπάρχουσες 

σειρές βαφών βάσης που κυκλοφορούν στην αγορά, κατά μέσο όρο, οι πελάτες 

περιμένουν εξοικονόμηση μέχρι 35% στο συνολικό χρόνο κατεργασίας λόγω της 

γρηγορότερης εφαρμογής και των μικρότερων κύκλων στεγνώματος. Άλλο ένα 20% 

μπορεί να εξοικονομηθεί από τη χαμηλότερη κατανάλωση προϊόντος», συνέχισε ο 

Boschetti.  

 

Η νέα σειρά υδατοδιαλυτών βασικών αποχρώσεων της BASF δεν περιλαμβάνει 

απλώς χρώματα, αλλά μια πλήρη σειρά λύσεων για τα φανοβαφεία του μέλλοντος. 

Οι πελάτες μπορούν να επωφεληθούν από τις νέες εργονομικές και υπερσύγχρονες 

μηχανές ανάμειξης που μπορούν να προσαρμοστούν στις δικές τους συγκεκριμένες 

ανάγκες. Επιπλέον, ένα νέο διαδικτυακό ψηφιακό εργαλείο βοηθά τους υπεύθυνους 

των συνεργείων να έχουν πάντα μια καθαρή εικόνα του τρόπου λειτουργίας της 

επιχείρησής τους, χάρη στις πληροφορίες για την οικονομική απόδοση και τα 

περιβαλλοντικά οφέλη. Επίσης, προκειμένου οι πελάτες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, 

οι στόλοι, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων και άλλοι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν 

για τα πρότυπα ποιότητας και βιωσιμότητας του συνεργείου, έχει θεσπιστεί ένα 

πρόγραμμα ελέγχου με πιστοποίηση TÜV.   
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Η νέα σειρά βασικών αποχρώσεων και όλες οι πρόσθετες υπηρεσίες θα 

κυκλοφορήσει με τις παγκόσμια κορυφαίες ετικέτες φινιρίσματος Glasurit® και R-M® 

της BASF. Τα προϊόντα θα κυκλοφορήσουν σε επιλεγμένες χώρες το τρίτο τρίμηνο 

του 2020.  
 
 
Σχετικά με το τμήμα Coatings της BASF  
Το τμήμα Coatings της BASF εξειδικεύεται σε παγκόσμιο επίπεδο στην ανάπτυξη, παραγωγή και 

εμπορία καινοτόμων και βιώσιμων εργοστασιακών βαφών αυτοκίνητων και επιχρισμάτων, 

διακοσμητικών βαφών, καθώς και επιχρισμάτων επεξεργασίας επιφανειών που εφαρμόζονται σε 

μεταλλικά, πλαστικά και γυάλινα υποστρώματα για ένα ευρύ φάσμα κλάδων. Το χαρτοφυλάκιο 
συμπληρώνεται από το πρόγραμμα "Καινοτομία πέρα από το χρώμα", το οποίο αποσκοπεί στην 

ανάπτυξη νέων αγορών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Δημιουργούμε προηγμένες και 

αποδοτικές λύσεις και με τις επιδόσεις, τη σχεδίαση και τις νέες εφαρμογές που αναπτύσσουμε, 

ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των συνεργατών μας σε όλο τον κόσμο. Η BASF διαθέτει τις 

δεξιότητες, τις γνώσεις και τους πόρους μιας παγκόσμιας, δι-επιστημονικής ομάδας προς όφελος 

των πελατών της και ένα εκτεταμένο δίκτυο εγκαταστάσεων παραγωγής στην Ευρώπη, τη Βόρεια 

Αμερική, τη Νότια Αμερική και την Ασία-Ωκεανία. Το 2019, το τμήμα Coatings κατέγραψε συνολικές 

πωλήσεις ύψους περίπου 3,75 δισ. ευρώ.  

Λύσεις πέρα από τη φαντασία σας - Coatings από τη BASF. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 

με το τμήμα Coatings της BASF και των προϊόντων της, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.basf-

coatings.com 

   
Σχετικά με τη BASF 
  
Στη BASF, δημιουργούμε χημεία για ένα βιώσιμο μέλλον. Συνδυάζουμε την οικονομική επιτυχία με 

την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική ευθύνη. Περισσότεροι από 117.000 εργαζόμενοι 
του Ομίλου της BASF συμβάλλουν στην επιτυχία των πελατών μας σε σχεδόν όλους τους κλάδους 

της οικονομίας και σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου. Η γκάμα των προϊόντων μας διαρθρώνεται 

σε έξι τομείς: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care και 

Agricultural Solutions. Η BASF κατέγραψε πωλήσεις ύψους €59 δισεκατομμυρίων το 2019. Η BASF 

είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια της Φρανκφούρτης (BAS) και ως American Depositary Receipts 

(BASFY) στις ΗΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.basf.com. 
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