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Informacja prasowa 29 Marca 2018 

 

BASF podnosi ceny dyspersji polimerowych oraz 
proszków i klejów akrylowych typu hotmelt 
 

 

Od 26 marca 2018 r., z zastrzeżeniem ograniczeń zapisanych w obowiązujących 

umowach, firma BASF podnosi w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) 

ceny dyspersji polimerowych maksymalnie o 80 euro za tonę oraz ceny klejów 

akrylowych typu hotmelt i proszków redyspergowalnych maksymalnie o 140 euro za 

tonę. 

Korekta cen jest niezbędna ze względu na stały wzrost kosztów surowców oraz 

kosztów ogólnych (np. kosztów transportu). 

Produkty, których dotyczy podwyżka, są wykorzystywane jako polimery 

w substancjach klejących, spoiwach do włóknin, powłokach architektonicznych 

i produktach chemii budowlanej. 

Dywizja Dyspersji i Pigmentów BASF 

Dywizja Dyspersji i Pigmentów firmy BASF zajmuje się opracowywaniem, produkcją 

i sprzedażą wysokiej jakości pigmentów, żywic, dodatków i dyspersji polimerowych 

na całym świecie. Surowce te są używane w recepturach powłok i farb, produktów 

drukarskich i opakowaniowych, chemii budowlanej, klejów, spoiw do włóknin, 

tworzyw sztucznych, papieru, a także znajdują zastosowanie w elektronice, np. 

w wyświetlaczach. Dzięki wszechstronnej gamie produktów i rozległej wiedzy 

branżowej dywizja Dyspersji i Pigmentów oferuje swoim klientom innowacyjne 
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i zrównoważone rozwiązania oraz pomaga im udoskonalać ich własne receptury. 

Więcej informacji na temat dywizji Dyspersji i Pigmentów można znaleźć na stronie: 

www.dispersions-pigments.basf.com. 

 

O firmie BASF  

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonego rozwoju. Łączymy sukces 

gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Ponad 115 000 

pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów, 

reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Rozwijamy nasze portfolio 

w pięciu segmentach: Chemicals, Performance Products, Functional Materials & 

Solutions, Agricultural Solutions oraz Oil & Gas. W 2017 r. firma BASF osiągnęła 

obroty w wysokości blisko 64,5 mld euro. Akcje BASF są notowane na giełdach we 

Frankfurcie (BAS), w Londynie (BFA) i Zurychu (BAS). Więcej informacji można 

znaleźć na stronie internetowej www.basf.com 
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