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Rozwiązania BASF dla energetyki wiatrowej spełniają 
zaostrzone wytyczne emisji w Chinach 
 
 Poziomy emisji lotnych związków organicznych (LZO)               

w Pekinie mają ulec zmniejszeniu do 2022 r. 

 

 BASF wspiera sektor energii wiatrowej swoimi wydajnymi  i 

oszczędzającymi zasoby rozwiązaniami 

 
Kompleksowa gama produktów dedykowanych energetyce wiatrowej 
oferowana przez BASF Coatings spełnia już mające wejść w życie do 2022 
roku w Pekinie dopuszczalne wartości progowe dla powłok przemysłowych. 
 
W celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w stolicy Chin, Municipal 
Bureau of Environmental Protection w Pekinie przyjęło dokument 
programowy zakładający dwustopniowe obniżenie poziomów emisji, a 
także utrzymanie i naprawę turbin wiatrowych i innych struktur. Zgodnie z 
tym rozporządzeniem wartości progowe ważne do końca 2016 roku 
zostaną zaostrzone ponownie w 2017 roku.  
 
BASF koncentruje się na recepturach energooszczędnych i 
zasobooszczędnych, zarówno pod kątem produkcji, jak i zastosowania 
swoich rozwiązań. Powłoki dla turbin wiatrowych opracowane i 
sprzedawane pod marką RELEST® charakteryzują się wysoką 
odpornością na ścieranie i elastycznością, a tym samym gwarantują 
długotrwałą ochronę przed wpływem ekstremalnych warunków 
atmosferycznych. Szczególnie odporne na takie warunki, np. na wiatr, grad 
i deszcz muszą być powierzchnie łopaty wirnika turbiny wiatrowej. W tym 
celu firma BASF opracowała specjalny system powlekania obejmujący 
żelkot, szpachlówkę, ochronę krawędzi i lakier nawierzchniowy. 
Konsekwentnie stosowane dwuskładnikowe związki poliuretanowe 
stanowią wyjątkowo ekologiczną alternatywę dla produktów 
rozcieńczalnikowych, a tym samym są zgodne z aktualnymi wytycznymi 
odnośnie  lotnych związków organicznych, włącznie z zaostrzonymi 
wartościami progowymi w Pekinie. 
 
 
Informacje o dziale BASF Coatings 
 
Dział Coatings firmy BASF jest światowym ekspertem w rozwijaniu, produkcji i 
sprzedaży innowacyjnych i zrównoważonych powłok samochodowych OEM i 
lakierów, powłok przemysłowych oraz farb dekoracyjnych. Tworzymy 
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zaawansowane, wydajne rozwiązania i oferujemy osiągi, projekty i nowe 
zastosowania, mające zaspokoić potrzeby naszych partnerów na całym świecie. 
BASF dzieli się ze swoimi klientami umiejętnościami, wiedzą i zasobami 
światowych zespołów interdyscyplinarnych poprzez prowadzenie sieci współpracy 
zakładów w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej oraz w regionie 
Azji i Pacyfiku. W 2015 roku dział BASF Coatings osiągnął globalną sprzedaż w 
wysokości 3,2 mld EUR. 
 
Solutions beyond your imagination – Coatings by BASF. Więcej informacji na temat 
działu BASF Coatings i jego produktów można znaleźć na:  
www.basf-coatings.com. 
 
 
O firmie BASF 
 
W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces 
ekonomiczny z ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością społeczną. 
Ok. 112 000 pracowników zatrudnionych w BASF przyczynia się do sukcesu 
naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie możliwe branże i kraje świata. 
Prowadzimy działalność w pięciu sektorach: Chemicals, Performance Products, 
Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions oraz Oil & Gas. Wartość 
sprzedaży BASF przekroczyła w 2015 roku 70 mld EUR. Akcje firmy notowane są 
na giełdach we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA) oraz Zurychu (BAS). Więcej 
informacji można znaleźć na stronie internetowej www.basf.com 
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