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Прес-реліз 

BASF представляє нове водорозчинне акрилове 

сполучне для виробництва нетканих матеріалів 

 Нове сполучне Acronal® 2434 призначене для 
виробництва нетканих матеріалів з високими вимогами 
до термостійкості. 

Концерн BASF представляє новий продукт Acronal® 2434 –  

водорозчинне акрилове сполучне, призначене для виробництва 

нетканих матеріалів з високими вимогами до термостійкості. Такі 

матеріали використовуються в будівельній і абразивній 

промисловості. Новий продукт доповнить портфель пропозицій 

BASF у сегменті дисперсій і смол і буде представлений на 

виставці INDEX 17, яка пройде в Женеві з 4 по 7 квітня 2017 

року. 

Продукт Acronal 2434 являє собою самозшивну акрилову 

дисперсію для виробництва нетканих матеріалів, що піддаються 

сильному термічному і механічному впливу. Продукт 

застосовується для виробництва нетканих матеріалів на основі 

синтетичних волокон (поліефір). Acronal 2434 сумісний з іншими 

зшивними системами, такими як меламінові та карбамідні 

смоли, і може легко бути використаний у звичайній технології 

нанесення через «плюсовку». 

«Acronal 2434 – це ще одне високоякісне сполучне, що входить 

до асортименту наших пропозицій для виробників нетканих 

матеріалів, – сказав Юрген Пфістер, віце-президент 

європейського підрозділу дисперсій для клеїв і нетканих 

матеріалів. – Наша нова акрилова дисперсія демонструє високу 

ефективність при використанні в нетканих матеріалах, що 

зазнають значного температурного та механічного впливу. 

Пропонуючи цей інноваційний продукт, ми орієнтуємося на 

потреби наших замовників і тим самим робимо внесок в успіх 

їхнього бізнесу». 

 

09 березня, 2017 року 
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Сторінка 2  

Про підрозділ дисперсій і пігментів 

Підрозділ дисперсій і пігментів у складі концерну BASF розробляє, виробляє 

та реалізує по всьому світу широкий асортимент високоякісних пігментів, 

смол, функціональних добавок і полімерних дисперсій. Ця сировина 

знаходить застосування у виготовленні лакофарбових матеріалів, друкованої 

та пакувальної продукції, будівельних хімікатів, клеїв, проклеювальних сполук 

для волокон, пластмас, а також електронних пристроїв (наприклад, 

дисплеїв). Маючи широкий асортимент продукції та значну галузеву 

компетенцію, підрозділ дисперсій і пігментів пропонує своїм замовникам 

інноваційні та екологічно безпечні рішення, що сприяють поліпшенню 

використовуваних рецептур. Із докладнішою інформацією можна 

ознайомитися на сайті: http://www.dispersions-pigments.basf.com. 

Про концерн BASF 

У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього, поєднуючи 

економічний успіх із захистом довкілля та соціальною відповідальністю. 

Близько 114 000 співробітників BASF роблять свій внесок в успіх клієнтів 

концерну практично в кожному секторі 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 2016 році обсяг продажів концерну склав 

58 млрд євро. Акції BASF торгуються на фондових біржах Франкфурта (BAS), 

Лондона (BFA) і Цюріха (BAS). З докладнішою інформацією про BASF можна 

ознайомитися в Інтернеті за адресою www.basf.com. 
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