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Tlačová správa 26. február 2018 

BASF uvádza na trh produktový rad autolakov, ktoré šetria zdroje 

 Dokonalá rovnováha medzi prvotriednou kvalitou produktov  
a výrobným procesom, ktorý je kompatibilný so životným prostredím 

 Využitie obnoviteľných zdrojov vo výrobnom Verbunde 
 Metóda rovnováhy biomasy spoločnosti BASF má certifikát asociácie 

TÜV SÜD 

Münster, Nemecko – 26. februára 2018 – Divízia Coatings spoločnosti BASF 

uviedla v Európe na trh nové produktové rady svojich lakových náterov značiek 

Glasurit® a R-M®, ktoré zabezpečujú udržateľnejšiu povrchovú úpravu 

automobilov. Ide o prvé laky na svete, ktoré sa vyrábajú v súlade s certifikovanou 

metódou rovnováhy biomasy, vďaka čomu prispievajú k znižovaniu emisií CO2. 

V prípade metódy rovnováhy biomasy sa už na začiatku výrobného procesu 

nahrádzajú časti fosílnych zdrojov obnoviteľnými zdrojmi, ako je bionafta či bioplyn 

z organického odpadu alebo rastlinných olejov. Tento podiel biomasy je 

matematicky priradený novému radu produktov na lakovanie automobilov v súlade 

s metódou, ktorá je certifikovaná nemeckou asociáciou pre technický dozor TÜV 

SÜD. Vďaka použitiu tohto výpočtového modelu je možné nahradiť obnoviteľnými 

zdrojmi až 100 % fosílnych zdrojov. 

„Pri vývoji nového produktového radu sme chceli docieliť, aby naši zákazníci 

nezaznamenali žiadne zmeny v súvislosti s kvalitou ani aplikáciou. Metóda 

rovnováhy biomasy umožňuje využiť obnoviteľné zdroje už na začiatku chemickej 

výroby. Vďaka tomu dokážeme obvyklým spôsobom spracovávať výrobky získané 



 

týmto procesom a využívať ich na výrobu našich produktov na lakovanie,“ 

vysvetlila Katja Scharpwinkelová, vedúca oddelenia spoločnosti BASF pre 

automobilové laky Automotive Refinish EMEA (pre Európu, Blízky východ 

a Afriku). „Vytvorením nového produktového radu ponúkame karosárňam možnosť 

vyniknúť nad konkurenciou a priamo ovplyvniť spôsob, akým šetria emisie CO2, 

a vedome tak prispievať k ochrane životného prostredia.“ 

Metóda rovnováhy biomasy, ktorú využívajú rôzne divízie spoločnosti BASF, je 

porovnateľná s tarifou za zelenú energiu, keďže elektrická energia vychádzajúca 

z elektrickej zásuvky nemusí byť nevyhnutne vyrobená z obnoviteľných zdrojov. 

Oveľa dôležitejšie je, aby celkový podiel obnoviteľných zdrojov v systéme narastal 

a aby sa matematicky správne priradil certifikovaným komerčným produktom. 

V prípade zvýšenia dopytu sa musí zodpovedajúcim spôsobom zvýšiť aj tento 

podiel. Asociácia TÜV SÜD priebežne sleduje, či spoločnosť BASF skutočne 

využíva tento podiel obnoviteľných zdrojov vo výrobnom Verbunde a či ho správne 

priraďuje certifikovaným výrobkom. 

Odkaz na animované video o metóde rovnováhy biomasy. 

O divízii BASF Coatings – povrchové úpravy  

V divízii Coatings koncern BASF vyvíja, vyrába a predáva vysoko kvalitný sortiment inovatívnych 

lakov pre OEM, hmoty pre opravu automobilových lakov a technické laky, ako aj dekoratívne farby. 

V segmente lakov a farieb zaujíma BASF významnú trhovú pozíciu v Európe, Severnej Amerike, 

Južnej Amerike a regióne Ázia a Pacifik. V roku 2016 divízia Coatings spoločnosti BASF dosiahla 

celosvetový obrat cca 3,2 miliardy eur. Viac informácií nájdete na webovej stránke: www.basf-

coatings.com. 

V roku 2016 došlo ku spojeniu spoločností BASF a Chemetall, významného globálneho dodávateľa 

povrchových úprav pre kovové, plastové a sklenené materiály v celom rade priemyslových odvetví 

a koncových trhoch. Vďaka tomuto rozšíreniu portfólia sa BASF stala najkomplexnejším 

poskytovateľom riešení pre nátery. 

O spoločnosti BASF  

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, 

sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Približne 114 000 zamestnancov koncernu 

BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. 

Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do piatich segmentov: Chemicals, Performance Products, 

Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas. V roku 2016 dosiahla BASF obrat 

okolo  58 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte 

(BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (BAS). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na 

https://www.youtube.com/watch?v=PzScMV6TueI&feature=youtu.be


 

adrese http://www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com. 

BASF v Slovenskej republike 

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už 25 rokov. Prostredníctvom inteligentných riešení a 

vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF 

poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj v rámci 

bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentný 

partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2016 mala 

spoločnosť BASF na Slovensku 189 zamestnancov a dosiahla obrat vo výške 153 miliónov eur. 

Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk. 

 

http://www.basf.com/
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