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Прес-реліз 

Концерн BASF нарощує промислові потужності 

з виробництва акрилатів з лінійки Laromer® UV/EB 

в Європі 

 Інвестиції пов'язані зі збільшенням попиту на 
високоякісні акрилати, що тверднуть за допомогою 
ультрафіолету та електронно-променевого сушіння 

 Додаткові потужності будуть введені в експлуатацію в 
третьому кварталі 2016 року 

 

Концерн BASF збільшує потужності з виробництва акрилатів 

Laromer®, що тверднуть за допомогою 

ультрафіолету/електронного пучка (УФ/ЕП), на своєму 

основному майданчику в Людвігсхафені, в Німеччині. Значно 

нарощуючи виробничі потужності, BASF реагує на ринковий 

попит, що збільшується, на високоякісні УФ/ЕП акрилати та 

зміцнює свої позиції одного з провідних світових постачальників 

цієї продукції, яка використовується як сполучний компонент у 

рецептурах покриттів і фарб, що містять матеріали радіаційного 

твердіння. Додаткові потужності буде введено в експлуатацію в 

третьому кварталі 2016 року. 

«В останні роки ми спостерігаємо значне зростання глобального 

попиту на наші високоякісні УФ/ЕП акрилати. Ми реагуємо на 

цей розвиток інвестицією в розширення виробництва. Додаткові 

потужності дозволять нам підвищити рівень надійності поставок, 

а також забезпечувати замовників продукцією високої якості», – 

сказав віце-президент Ульф Найдлайн, що відповідає за 

європейський бізнес BASF із виробництва смол і добавок. 

Концерн BASF розглядає сегмент акрилатів, що тверднуть за 

допомогою ультрафіолету та електронно-променевого сушіння, 

як один із перспективних напрямів діяльності. Раніше, в 2014 

році, BASF почав підготовку до введення в експлуатацію 

6 червня 2016 р. 
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додаткових потужностей з випуску цієї продукції на своєму 

підприємстві в місті Мо (Франція). 

Замовники використовують смоли Laromer® як сполучні 

компоненти у складах меблевих і підлогових покриттів, 

друкарських фарб і покривних лаків, а також лакофарбових 

матеріалів, що наносяться на пластикові та металеві підкладки. 

Крім того, BASF пропонує різноманітний асортимент супутньої 

продукції, в тому числі поліізоцианати, дисперсії та добавки. 

 

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 складів для волокон, пластмас, а також електронних 

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

значні знання галузі, підрозділ дисперсій і пігментів пропонує своїм 

замовникам інноваційні й екологічно безпечні 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 й 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). З докладнішою 

інформацією про BASF можна ознайомитися в інтернеті за адресою 

www.basf.com.  
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