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покриттів,

ущільнювальних та сполучних матеріалів і хімікатів (European
Coatings Show – ECS) пройде в м. Нюрнберг (Німеччина) з 4
до 6 квітня 2017 року. Експерти концерну BASF і співробітники
компанії

BTC

(збутового

підрозділу

в

складі

BASF)

представлять на стенді 523 у залі 7А нові найменування
сировинних матеріалів для виробництва покриттів, фарб та
іншої

будівельної

продукції.

У

пропонованому

BASF

різноманітному товарному асортименті є дисперсії, смоли,
добавки до рецептур, світлостабілізатори, антиоксиданти,
пігменти, отверджувачі, «зшивальні» агенти, розріджувачі та
розчинники.
Екологічно нешкідливий захист від корозії
Нова водорозчинна акрилова дисперсія Acronal® PRO 7600
забезпечує помірний/середній ступінь захисту від корозії
(категорії C2-C3) для промислових металів із нанесеними
покриттями. Це зв’язне не містить алкілфенолетоксилатів
(APEO) і тому нешкідливе для довкілля. Продукт приходить на
зміну нинішньому лідерові ринку – дисперсії Acronal® PRO 760.
Він придатний для використання в різні способи: в умовах
вакууму, за допомогою пензля, шляхом занурення тощо.
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Стабілізація текучих розчинів і надання їм оптимальних
реологічних характеристик
Використання самопливних розчинів сприяє заощадженню
часу та грошей на будівельних майданчиках. Порошкові супер
пластифікатори та стабілізатори Melflux®, що входять до
лінійки

Starvis®

виробництва

BASF,

застосовуються

при

облаштуванні підлогових стяжок і самовирівнювальних основ.
Ці продукти поліпшують реологію розчинів і ефективно
стабілізують мінеральні частки; при цьому унеможливлюються
такі небажані ефекти, як седиментація та водовідділення.
Будівельні розчини, що містять добавки з лінійки Starvis®,
демонструють

високу

стійкість

до

відхилень

складів

сировинних матеріалів і води. Вони значною мірою поліпшують
якість підлогових конструкцій, а також запобігають появі
можливих претензій до будівельних робіт. Продукти Starvis у
поєднанні

із

суперпластифікаторами

Melflux

створюють

оптимальний реологічний профіль, який можна адаптувати
відповідно до запитів замовників.
Високоякісні дисперсії для інтер’єрних фарб, що не
шкодять довкіллю
Із появою на ринку дисперсії Acronal® 6292 виробники фарб
одержують можливість виробляти складні рецептури, що
демонструють максимально високу зносостійкість у вологому
стані,

та

пропонувати

Водорозчинне

їх

за

стирол-акрилове

конкурентними
зв’язне

є

цінами.

привабливою

альтернативою порівняно зі звичайними технологіями; крім
того, воно полегшує складання рецептур інтер’єрних фарб,
нешкідливих для навколишнього середовища. Продукт Acronal
6292 майже не має запаху та не містить ані аміаку, ані
коалесцентів.
Високоефективний піногасник для систем на

водній

основі
Виробники та переробники складів фарб і покриттів часто
мають справу з таким явищем, як піноутворення. Щоб
допомогти їм упоратися з цією проблемою, фахівці BASF

поповнили

пропонований

асортимент

піногасником

FoamStar®

SI

подавленням

піни

продукт

цей

2240.

добавок

Поряд

з

новим

ефективним

демонструє

довгочасну

стабільність і гарну сумісність із різними зв’язними. FoamStar®
SI 2240 пройшов процедуру реєстрації в багатьох країнах світу;
крім інших сфер застосування, він має попит у виробників
водорозчинних

будівельних

покриттів,

індустріальних

покриттів/фарб і пігментних концентратів. Крім того, FoamStar®
SI 2240 відповідає специфічним вимогам FDA і ЄС до
продуктів, що контактують із харчами. Тому він також
придатний

для

використання

при

нанесенні

друку

та

виготовленні пакування для продовольчих товарів.
Новий продукт на основі каоліну, призначений для
рецептур будівельних фарб
Початок випуску продукту Mattex® PRO на основі каоліну
підтверджує прагнення BASF створювати нові технології, які
узгоджуються з концепцією сталого розвитку. Поява Mattex
PRO дає можливість укладачам рецептур фарб відмовитися
від використання матуючих добавок і мінеральних компонентів,
що

містять

кристалічний

кремнезем.

Рецептури

стають

простішими, зберігаючи такі самі високі характеристики за
меншої кількості діоксиду титану (TiO2).
«Ми розглядаємо участь у виставці ECS як можливість
представити різні інноваційні розробки, націлені на розв'язання
існуючих

проблем,

щоб

сприяти

нашим

замовникам

у

підвищенні конкурентоспроможності», – зазначив Кристоф
Хансен, що очолює європейський підрозділ дисперсій і смол у
складі

концерну

різноманітний

BASF.

асортимент

BASF

пропонує

сировинних

максимально

матеріалів

для

виробництва покриттів і фарб. Ця продукція має великий попит
у будівельних і автомобільних компаній, а також у виробників
індустріальних покриттів, настильних матеріалів, меблів тощо.
З докладнішою інформацією можна ознайомитися в розділі
веб-порталу BASF, присвяченому виставці European Coatings
Show – 2017 (basf.com/ecs2017).

Про концерн BASF
Концерн BASF створює хімію задля сталого майбутнього. У своїй
діяльності ми поєднуємо економічні успіхи із дбайливим ставленням до
навколишнього середовища та соціальною відповідальністю. Співробітники
Групи BASF, загальна чисельність яких становить близько 112 тисяч осіб,
роблять внесок в успішний бізнес наших замовників у різних сферах
практично в усіх країнах світу. Наша корпоративна структура включає п'ять
основних сегментів: хімікати, спеціальні продукти, функціональні матеріали
та рішення, рішення для сільського господарства, нафта і газ. За
підсумками 2015 року обсяг продажів BASF перевищив 70 млрд євро. Акції
BASF торгуються на фондових біржах у Франкфурті (BAS), Лондоні (BFA) і
Цюріху (BAS). Докладніша інформація про концерн BASF представлена в
мережі Інтернет за адресою: www.basf.com.

Про компанію BTC
BTC Europe GmbH – це збутова компанія в складі концерну BASF, яка
спеціалізується на європейських продажах спеціальних хімікатів. У своїй
діяльності вона поєднує глибоке розуміння галузі й безпосередню
близькість до клієнтів. Через 11 регіональних офісів у країнах Європи BTC
здійснює поставки близько 6 000 найменувань продуктів на замовлення
дрібних і середніх компаній, що працюють у різних сегментах ринку.
Головний офіс компанії розташований у м. Монхайм-на-Рейні (Німеччина).
Додаткова інформація доступна в мережі Інтернет за адресою: www.btceurope.com.

