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BASF poszerza ofertę klejów do drewna 
 
 Firma łączy marketing i opracowywanie systemów klejenia 

opartych na żywicach aminowych i izocyjanianach 

 Rozszerzone badania nad nowymi klejami 

Z dniem 1 stycznia 2016 roku firma BASF połączy marketing  
i opracowywanie swoich klejów do drewna marek Kaurit®, Kauramin® 
oraz Lupranat®. To reakcja na zapotrzebowanie przemysłu 
drzewnego. Klienci firmy BASF skorzystają dzięki dostępowi do 
jednego źródła dla wszystkich systemów klejenia. BASF jest jedynym 
na świecie dostawcą zarówno klejów do drewna opartych na żywicach 
aminowych, jak i tych bazujących na izocyjanianach. Dotychczas 
klienci musieli współpracować z dwoma oddzielnymi jednostkami 
sprzedaży. 
 
BASF rozszerzy również swoje badania nad klejami do drewna.  
W ścisłej współpracy z klientami wypróbowane marki Kaurit i Lupranat 
mają zostać połączone, tworząc zupełnie nowe systemy klejenia 
drewna: „Nasi klienci zawsze szukają sposobów na obniżenie kosztów 
i podniesienie produktywności. Widzimy ogromny potencjał  
w połączeniu żywic aminowych i izocyjanianów. Zamierzamy stworzyć 
systemy klejenia, które skracają czas trwania procesów i poprawiają 
charakterystykę materiałów drewnianych” - twierdzi Wolfgang Gutting, 
wiceprezes działu żywic aminowych w firmie BASF. 
 
BASF ma ponad 100-letnie doświadczenie w branży drzewnej i oferuje 
szeroką ofertę produktów, która obejmuje kleje, środki wspierające 
proces, środki do konserwacji drewna, lakiery, preparaty pigmentowe 
i inne. 
 
Kleje Kaurit® i Kauramin® są produktami kondensacji, powstałymi  
z mocznika i formaldehydu. Kauramin® zawiera również melaminę. 
Kleje marek Kaurit® i Kauramin® nadają się w szczególności do 
wydajnej produkcji szerokiej gamy materiałów z drewna - od płyty 
wiórowej i pilśniowej po płytę OSB. 
 
Lupranat® to marka aromatycznych izocyjanianów firmy BASF. 
Lupranat® M (metylodifenylodizocyjanian) od wielu lat jest  
z powodzeniem stosowany jako klej do płyt OSB, płyt wiórowych i płyt 
pilśniowych średniej grubości lub płyt izolacyjnych z włókna 
drzewnego. Produkty Lupranat® M charakteryzuje szczególnie 
wysoka reaktywność, która znacznie przyspiesza procesy 
produkcyjne w przemyśle drzewnym oraz zapewnia idealne 
przyleganie drewnianych płyt przeznaczonych do konstrukcji mebli lub 
domów. 
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O firmie BASF 
W BASF tworzymy chemię i robimy to już od 150 lat. Nasza oferta obejmuje 
wyroby chemiczne, tworzywa sztuczne, ulepszacze, środki ochrony roślin 
oraz ropę naftową i gaz. Jako wiodące przedsiębiorstwo chemiczne łączymy 
sukces ekonomiczny z ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością 
społeczną. Naszym klientom, którzy reprezentują praktycznie wszystkie 
branże, stwarzamy możliwość zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb 
społeczeństwa za pomocą innowacji i osiągnięć nauki. Nasze produkty  
i rozwiązania zapewniają ciągły dostęp do żywności, przyczyniają się do 
ochrony zasobów naturalnych oraz poprawy jakości życia. Nasz wkład 
najlepiej odzwierciedla przesłanie korporacyjne firmy: Tworzymy chemię dla 
zrównoważonego rozwoju. W 2014 roku firma BASF zatrudniała około 113 
000 pracowników (stan na koniec roku), a jej sprzedaż przekroczyła wartość 
74 mld EUR. Akcje firmy BASF notowane są na giełdach we Frankfurcie 
(BAS), Londynie (BFA) oraz Zurychu (AN). Więcej informacji na temat firmy 
BASF można znaleźć na stronie internetowej: www.basf.com. 
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