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Прес-реліз 

Концерн BASF нарощує потужність із виробництва 

отверджувачів із лінійки Basonat®  

 Мета інвестицій полягає у задоволенні зростаючого попиту 
на високоякісні поліізоцианати 

Концерн BASF інвестує в розширення існуючих потужностей із 

випуску отверджувачів із лінійки Basonat® на майданчику в 

Людвігсхафені, що дозволить значно збільшити обсяги виробництва 

цієї продукції. Така інвестиція сприятиме зміцненню позицій BASF 

як одного з провідних світових постачальників аліфатичних 

поліізоцианатів, що мають попит як «зшивачі» для двокомпонентних 

поліуретанових покриттів (2K PU). Додаткові потужності будуть 

введені в експлуатацію до кінця 2017 року. 

«Останніми роками спостерігається помітне збільшення попиту 

на наші високоякісні отверджувачі Basonat. Рішення про 

інвестиції спрямовано на задоволення цього попиту, а також на 

підвищення стабільності наших поставок», – сказав Ульф 

Найдлайн, віце-президент європейського підрозділу з 

виробництва смол і присадок у складі концерну BASF. Синтез 

аліфатичних поліізоцианатів для двокомпонентних 

поліуретанових покриттів розглядається як один із 

перспективних напрямів діяльності BASF. Так, окрім 

нарощування потужностей у Людвігсхафені, ще 2014 року була 

розпочата робота зі збільшення обсягів виробництва на 

підприємстві BASF у Каоцзині (КНР). 

Компанії-замовники використовують смоли з лінійки Basonat у 
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рецептурах автомобільних і промислових покриттів, меблевих 

лаків, підлогових покриттів і адгезивів. Крім того, BASF пропонує 

широкий асортимент зв’язувальних, світлостабілізувальних 

агентів та інших добавок до двокомпонентних поліуретанових 

покриттів. Ці продукти придатні для використання разом з 

отверджувачами Basonat. 

 

Про підрозділ дисперсій і пігментів 

Підрозділ дисперсій і пігментів у складі концерну BASF розробляє, виробляє 

та реалізує по всьому світу різноманітний асортимент високоякісних 

пігментів, смол, функціональних добавок і полімерних дисперсій. Ця 

сировина знаходить застосування у виготовленні лакофарбових матеріалів, 

друкованої та пакувальної продукції, будівельних хімікатів, адгезивів, 

проклеювальних сполук для волокон, пластмас, а також електронних 

пристроїв (наприклад, дисплеїв). Маючи великий асортимент продукції та 

глибоке знання галузі, підрозділ дисперсій і пігментів пропонує своїм 

замовникам інноваційні рішення, що сприяють поліпшенню використовуваних 

рецептур. Із докладнішою інформацією про підрозділ можна ознайомитися в 

мережі інтернет за адресою: www.dispersions-pigments.basf.com.  

Про концерн BASF 

У BASF ми створюємо хімію задля сталого майбутнього, поєднуючи 

економічний успіх із захистом навколишнього середовища та соціальною 

відповідальністю. Близько 112 000 співробітників BASF роблять свій внесок в 

успіх клієнтів концерну практично в кожній галузі та практично в кожній країні 

світу. Наш продуктовий портфель складається з 5 сегментів: хімікати, 

спеціальні продукти, функціональні матеріали та рішення, рішення для 

сільського господарства, а також нафта і газ. У 2015 році обсяг продажів 

концерну склав близько 70 млрд євро. Акції BASF торгуються на фондових 

біржах Франкфурта (BAS), Лондона (BFA) і Цюріха (AN). Із докладнішою 

інформацією про BASF можна ознайомитися в інтернеті за адресою 

www.basf.com.  
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