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BASF Münster tesisinde reçine üretimi için 
yaklaşık 7 milyon Euro tutarında yatırım yapıyor 
 

 Kapasite artışı ve enerji verimliliği iyileştirmesi 

 

Dünyanın lider kimya şirketi BASF, Münster tesisinde reçine üretimini 

genişletmek ve optimize etmek üzere 7 milyon Euro civarında bir yatırım 

gerçekleştiriyor. Tüm boya malzemelerinin üretimi için önemli bir ara 

malzeme olan reçine alanındaki kapasite artışı, şirketin büyüme planlarının 

bir destekçisi.    

 

BASF Coatings Avrupa Operasyon Başkanı Dr. Walter Jouck, “Bu yatırımla 

öncelikle Münster tesisinin rekabet gücünü arttırıyoruz. Reçine konusundaki 

yeterliliğimiz önemli bir rekabet avantajı getiriyor ve reçine kapasitemizi 

arttırarak gelecekteki pazar genişlemesine uyum sağlıyoruz. Böylece, 

özellikle otomotiv endüstrisindekiler olmak üzere müşterilerimize daha 

esnek bir hizmet sunabileceğiz.” dedi. 

 

Verimlilik artacak 

 

Reçine üretimi alanındaki yatırım, üretim kapasitesinin artmasını 

sağlayacak ve daha iyi ısıtma tekniği sayesinde, çevresel performansın 

önemli bir şekilde iyileştirilmesine de katkıda bulunacak. Ayrıca, ısı 

üretimine ve egzoz gazı yakmaya yönelik enerji verimliliği de artış 

gösterecek. 

 

Yatırımların 2016 yılında tamamlanması planlanıyor. Diğer yandan BASF, 

Asya Pasifik bölgesinde otomotiv OEM boyaları için artan talebi karşılamak 

üzere Şangay’da yeni bir reçine tesisi inşa ediyor. 

 

BASF tarafından üretilen reçineler, endüstriyel boyalar,  otomotiv OEM 

boyaları ve otomotiv tamir boyalarında  kullanılan  ürünlerinin ayrılmaz bir 

parçasını oluşturuyor. Bağlayıcı madde olarak boyanın iyi bir şekilde 

yapışmasına, parlamasına ve çizilmeye karşı dirençli olmasına katkıda 
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bulunan reçineler ayrıca BASF’nin sunduğu ürünlerde korozyondan koruma 

ve hava koşullarına karşı dayanıklılık sağlıyor. 

 
 
Boya Bölümü Hakkında  
BASF, Boya Bölümünde geniş bir yelpazede yüksek kaliteli otomotiv OEM boyaları, 
otomotiv tamir boyaları,  endüstriyel boyalar ve ayrıca dekoratif boyalar geliştirmekte, 
üretmekte ve pazarlamaktadır. BASF Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve 
Asya Pasifik bölgelerindeki boya sektörlerinde önemli pazar pozisyonlarına sahiptir. 
BASF Grubu’nun Boya Bölümü 2012 yılında global olarak 3 milyar Euro civarında 
satış yapmıştır. Web sitesi adresi: www.basf-coatings.com. BASF’nin müşteri dergisi 
olan Coatings Partner’in bir kopyasını www.coatingspartner.com adresinden 
indirebilirsiniz. 

 
 

BASF Hakkında 

Dünyanın lider kimya şirketi BASF olarak portföyümüzde; kimyasallardan plastiklere, 

bitki koruma ürünlerinden petrol ve doğalgaza kadar birçok ürün yer alıyor. 

Ekonomik başarıyı, sosyal sorumluluk ve çevresel korumayla birleştiriyoruz. 

Toplumun bugüne ve geleceğe dair ihtiyaçlarını karşılamak adına, hemen hemen 

bütün endüstriyel alanlarda bilim ve inovasyon aracılığıyla müşterilerimize hizmet 

sunuyoruz. Ürünlerimiz ve çözümlerimizle kaynakların korunmasına, sağlıklı gıda 

teminine ve hayat kalitesinin artırılmasına katkı sağlıyoruz. Kurumsal hedefimiz 

doğrultusunda; sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz.  2012 yılı sonu 

itibarıyla dünya çapında 110 binin üzerinde çalışanı bulunan ve bu dönemde satışları 

72,1 milyar Avro olarak gerçekleşen BASF’nin hisseleri, Frankfurt (BAS), Londra 

(BFA) ve Zürih (AN) borsalarında işlem görüyor. BASF hakkında daha ayrıntılı 

bilgiye www.basf.com.tr adresindeki internet sitesinden ulaşılabiliyor. 
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