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BASF zwiększa zdolności wytwórcze przeciwutleniacza Irganox® 1520L w Pontecchio 

Marconi we Włoszech 

■ Inwestycja jest odpowiedzią na rosnący globalny popyt 

■ Wzrost rocznych zdolności wytwórczych o 20% 

■ Uruchomienie zaplanowane na pierwszy kwartał 2021 r. 

Ludwigshafen (Niemcy) — 15 stycznia 2020 r. — BASF planuje zwiększenie zdolności 

wytwórczych przeciwutleniacza Irganox® 1520L o 20% w zakładach w Pontecchio Marconi we 

Włoszech. Irganox® 1520L jest jednym z kluczowych produktów w portfolio przeciwutleniaczy 

BASF. Firma jest czołowym globalnym dostawcą dodatków do tworzyw sztucznych. Decyzja 

o zwiększeniu mocy produkcyjnych jest odpowiedzią BASF na rosnący popyt rynkowy i ma na 

celu zapewnienie lepszej obsługi klientom przedsiębiorstwa na całym świecie. 

„Zwiększenie produkcji przeciwutleniacza Irganox® 1520L jest wyraźnym sygnałem naszej 

gotowości do dalszego wspierania wzrostu naszych klientów. Likwidując tzw. wąskie gardła 

w zakładach w Pontecchio we Włoszech, możemy szybciej zaspokajać rosnące 

zapotrzebowanie na rynku” — mówi Achim Sties, starszy wiceprezes w europejskim oddziale 

dywizji Performance Chemicals (chemikalia uszlachetniające) BASF. 

Irganox® 1520L jest wysoce efektywnym stabilizatorem termooksydacji elastomerów 

termoplastycznych oraz polimeryzowanych rozpuszczalnikowo i emulsyjnie, plastiku, klejów, 

uszczelniaczy, a także olejów i smarów. Jego wyjątkowość polega na zdolności do 

zapewnienia stabilnej odporności na starzenie pod wpływem temperatury zarówno w trakcie 

obróbki, jak i w długim okresie, przy stosowaniu jako samodzielny dodatek, w niewielkiej ilości 

i bez współstabilizatorów.  
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W razie potrzeby Irganox® 1520L można stosować także z innymi dodatkami, takimi jak wtórne 

przeciwutleniacze, benzofuran, fotostabilizatory oraz inne stabilizatory funkcjonalne. 

 
Najświeższe wiadomości od BASF w powiadomieniach push na Twoim smartfonie. 
Aby je otrzymywać, zarejestruj się na basf.com/pushnews. 
Informacje o BASF Plastic Additives 

BASF jest czołowym dostawcą, producentem i innowacyjnym partnerem w dziedzinie 

dodatków do tworzyw sztucznych. Kompleksowe i innowacyjne portfolio produktów firmy 

obejmuje stabilizatory zapewniające łatwość obróbki oraz odporność na ciepło i światło 

różnych polimerów. Stabilizatory te znajdują zastosowanie w produkcji między innymi 

wyrobów formowanych, folii, włókien, płyt i profili wytłaczanych. Więcej informacji na temat 

dodatków do tworzyw sztucznych: www.plasticadditives.basf.com. 

BASF Plastic Additives jest częścią dywizji BASF Performance Chemicals. Portfolio dywizji 

obejmuje rozwiązania do paliw, smarów i olejów, minerały kaolinowe, a także rozwiązania 

stosowane przy wydobyciu ropy naftowej oraz w górnictwie. Z naszych innowacyjnych 

rozwiązań korzystają klienci z różnych branż, w tym chemicznej, tworzyw sztucznych, towarów 

powszechnego użytku, energetyczno-surowcowej i motoryzacyjno-transportowej. Więcej 

informacji na stronie http://www.performancechemicals.basf.com. 

 

O BASF 

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną 

środowiska I odpowiedzialnością społeczną. Około 122 000 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 2018 r. firma BASF osiągnęła obroty 

rzędu 63 mld EUR. 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. 

http://www.basf.com/pushnews
http://www.basf.com/pushnews
http://www.plasticadditives.basf.com/
http://www.plasticadditives.basf.com/
http://www.performancechemicals.basf.com/
http://www.performancechemicals.basf.com/

