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Informacja prasowa 

Chemetall kończy rozbudowę zakładu produkcyjnego w niemieckim 

Langelsheim 

Globalna jednostka biznesowa Surface Treatment [Obróbka powierzchniowa] działu Coatings 

firmy BASF, działająca pod marką Chemetall, dokonała uroczystego otwarcia nowego 

budynku laboratoryjno-biurowego w niemieckiej miejscowości Langelsheim. Ten moment 

stanowi zwieńczenie rozbudowy zakładu produkcyjnego w Dolnej Saksonii, którego praca 

koncentruje się na rozwoju i produkcji technologii lotniczych i kosmicznych. Aby sprostać 

rosnącym wymaganiom rynku, zwiększono również produkcję uszczelniaczy lotniczych 

Naftoseal®. 

— Budujemy pozycję Chemetall z myślą o zwiększeniu mocy produkcyjnych stosownie do 

przyszłych potrzeb. Ta inwestycja stanowi poważny krok w długoterminowym sukcesie naszej 

firmy — powiedział Christophe Cazabeau, starszy wiceprezes jednostki Surface Treatment. — 

Zapotrzebowanie na nasze technologie lotnicze i kosmiczne jest duże i stale rośnie. 

Rozbudowa pozwoli nam nieustannie i precyzyjnie zaspokajać popyt i spełniać specyficzne 

wymagania globalnego przemysłu lotniczo-kosmicznego. 

Zaangażowanie względem klientów z branży lotniczo-kosmicznej 

Langelsheim to jeden z największych i najbardziej wszechstronnych zakładów produkcyjnych 

Chemetall na świecie. Projekt ten to największa pojedyncza inwestycja marki na dawnym 

terenie spółki Hans-Heinrich-Hutte. — Odzwierciedla to strategiczne i długofalowe 

zaangażowanie firmy BASF względem naszych klientów z branży lotniczo-kosmicznej 

i wspiera naszą podróż ku staniu się dostawcą Rozwiązań obróbki powierzchniowej — mówi 

Dirk Bremm, prezes działu Coatings firmy BASF. 
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Ulrich Eberhardt, kierujący zakładem Chemetall w Langelsheim, dodaje: — Tą rozbudową 

odnawiamy nasze zaangażowanie względem pracowników oraz regionu północnych gór Harz 

i na tym nie poprzestaniemy. 

180 pracowników zakładu bierze udział w produkcji mas uszczelniających do samolotów, 

środków antykorozyjnych, środków czyszczących i innych chemikaliów do obróbki 

powierzchniowej. Produkowane i dostarczane przez firmę uszczelniacze lotnicze Naftoseall® 

uzyskały międzynarodową certyfikację organizacji NADCAP (National Aerospace and Defense 

Contractors Accreditation Program) wdrażającej globalny program współpracy przemysłu 

lotniczo-kosmicznego mający na celu kontrolowanie i sprawdzanie zgodności z przepisami 

w zakresie kontroli jakości. 

Informacje o dziale 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. Ofertę 

uzupełnia program „Innowacje wykraczające poza lakier”, który ma na celu zdobywanie 

nowych rynków i klientów. Tworzymy zaawansowane, wydajne rozwiązania i oferujemy 

parametry, wzornictwo oraz nowe zastosowania mające zaspokoić potrzeby naszych 

partnerów na całym świecie. Firma BASF udostępnia klientom umiejętności, wiedzę i zasoby 

światowych zespołów interdyscyplinarnych w ramach sieci współpracujących ze sobą 

zakładów zlokalizowanych w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej oraz w 

regionie Azji i Pacyfiku. W 2018 roku dział Coatings firmy BASF odnotował globalne wpływy 

ze sprzedaży w wysokości 3,86 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. 

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. 
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