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BASF otwiera nowy budynek laboratorium
■

Placówka jest częścią serii globalnych innowacji technicznych

■

Rozwój i opracowywanie receptur zrównoważonych rozwiązań dla klientów

Firma BASF otworzyła nowy budynek laboratorium, w którym prowadzi prace
rozwojowe

dotyczące samochodowych

lakierów renowacyjnych

oraz

innych

innowacyjnych rozwiązań. Obiekt znajduje się na terenie zakładów BASF w Münster
w Niemczech. Dział Coatings wzmacnia tym samym swoją globalną pozycję jako
zorientowanego na przyszłość i innowacyjnego przedsiębiorstwa. „To kolejny element
naszego pozycjonowania jako światowe centrum innowacyjne BASF Coatings.
Uzupełniamy w ten sposób serię globalnych technicznych innowacji. Należy do nich
koncepcja „Lean Lab”, którą realizujemy w tym zakładzie od 2018 roku, a także
instalacja funkcjonalizacji powłok dla różnych branż” — powiedziała Uta Holzenkamp,
szefowa działu BASF Coatings.
Prace prowadzone w nowym budynku będą wkładem BASF Coatings na rzecz
osiągnięcia zerowej netto emisji związków węgla przez BASF do 2050 r. „Budynek
laboratorium jest ważnym kamieniem milowym w rozwoju i opracowywaniu receptur
zrównoważonych produktów, takich jak najnowocześniejsze renowacyjne lakiery
wodne z serii Glasurit® 100 Line i R-M® AGILIS. Dzięki najniższej na rynku zawartości
lotnych związków organicznych (VOC) są to najbardziej ekologiczne dostępne obecnie
linie samochodowych lakierów renowacyjnych” — powiedział Chris Titmarsh, szef
Automotive Refinish Coatings Solutions EMEA.
Oprócz wytwarzania zrównoważonych produktów zakład nieustannie inwestuje
w poprawę efektywności energetycznej i zwiększanie wykorzystania odnawialnych
źródeł energii. Nowe laboratoria są ogrzewane ciepłem resztkowym z zakładowej
spalarni odpadów, rozprowadzanym w instalacji umieszczonej pod podłogą. Od
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początku roku elektryczność kupowana przez zakłady BASF Coatings w Münster
i Würzburgu w Niemczech pochodzi ze 100-procentowo ekologicznych elektrowni
wiatrowych. W porównaniu z ubiegłym rokiem sam zakład w Münster przyczynił się
w ten sposób do ograniczenia emisji CO2 o około 4000 ton.
W budynku laboratorium, którego fasada mieni się w promieniach słońca sześcioma
odcieniami szarości i błękitu, urządzono futurystyczne stanowiska pracy. Innowacyjny
układ pracowni, magazynów, pomieszczeń biurowych i sal konferencyjnych umożliwia
zupełnie nową, elastyczną formę współpracy. Zastosowana aranżacja przestrzeni nie
tylko sprzyja efektywności i wydajności, ale także zachęca do wszechstronnego
współdziałania i kreatywności.

Dział BASF Coatings
Dział Coatings firmy BASF jest światowym ekspertem w dziedzinie rozwoju, produkcji i sprzedaży
innowacyjnych

i zrównoważonych

powłok

samochodowych

do

zastosowań

fabrycznych

i renowacyjnych oraz lakierów dekoracyjnych, a także powłok nakładanych na powierzchnie metalowe,
szklane i z tworzyw sztucznych, obsługującym wiele branż. Uzupełnieniem tego portfolio są „Beyond
Paint Solutions” — rozwiązania umożliwiające nowe zastosowania na innowacyjnych powierzchniach.
Tworzymy zaawansowane, wydajne rozwiązania i oferujemy parametry, wzornictwo oraz nowe
zastosowania mające zaspokoić potrzeby naszych partnerów na całym świecie. Firma BASF dzieli się
swoimi umiejętnościami, wiedzą i zasobami światowych zespołów interdyscyplinarnych w ramach sieci
współpracujących ze sobą zakładów zlokalizowanych w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce
Południowej oraz w regionie Azji i Pacyfiku. W 2021 r. dział Coatings firmy BASF odnotował globalne
wpływy ze sprzedaży w wysokości ok. 3,44 mld EUR.
Rozwiązania przekraczające wyobraźnię — Coatings by BASF. Więcej informacji na temat działu BASF
Coatings i jego produktów można znaleźć na stronie: www.basf-coatings.com.
BASF
W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną
środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Ponad 111 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się
do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Prowadzimy
działalność w sześciu segmentach: chemikalia, materiały, rozwiązania dla przemysłu, technologie
powierzchniowe, żywienie i higiena, rozwiązania dla rolnictwa. W 2021 roku firm przychody ze
sprzedaży firmy BASF wyniosły 78,6 mld euro. Akcje BASF są notowane na giełdzie we Frankfurcie
(symbol: BAS), zaś w USA emitowane są amerykańskie kwity depozytowe spółki (symbol: BASFY).
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.com.
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