
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aliphatic Elastollan® дозволяє використовувати 

інноваційні поверхневі шари для вимогливих 

підлогових покриттів 

 
 Стійкіші й більш комфортні декоративні підлоги 

 Відмінні звукоізоляційні характеристики навіть за 
невеликої товщини шару 

 
Aliphatic TPU Elastollan® від BASF забезпечує основу для 

інноваційного рішення поверхневого шару для виготовлення 

модульних дизайнерських підлог або інших декоративних 

поверхонь. Міжнародна компанія пакувальних матеріалів та 

паперу Mondi пропонує цей нещодавно розроблений матеріал 

для поверхні під назвою підлога roomskin® у вигляді 

комплексного рішення, що включає декоративну основу і верхній 

шар з термопластичного поліуретану (ТПУ). 

Цей пружний, високо прозорий поверхневий шар є особливо 

тонким і дуже міцним. Він надає блискучості, є приємним на 

дотик і в основному використовується для нових видів 

підлогових покриттів. Крім того, за індивідуальною вимогою 

можна домогтися структури поверхні, що відповідатиме дизайну. 

Для BASF це означає розширення сфери застосування продукції 

Aliphatic Elastollan: Окрім вже відомих способів використання, 

таких як проміжний шар для скляних поверхонь або плівки для 

захисту автомобілів від відколів через камінці, еластичний 

пластик тепер також використовується для підлогових покриттів. 

Продукти Elastollan, основою який є аліфатичні сировини, є 

світлостійкими, надають високу механічну стійкість, типову для 

цього матеріалу, і доступні в широкому діапазоні 
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склерометричної твердості від 75 A до 80 D. Завдяки дуже 

низькому рівню викидів і відсутності запаху в Elastollan, продукт з 

легкістю відповідає керівним принципам схеми AgBB (Комітет 

Німеччини з оцінки будівельних матеріалів щодо безпечності для 

здоров'я). Через це забезпечується здоровий клімат приміщень у 

будинках і громадських будівлях. Використання цього 

поверхневого шару також забезпечує відповідність підлоги 

критеріям знаку якості Blue Angel, який гарантує, що продукція 

відповідає високим стандартам щодо довкілля, охорони здоров'я 

та використання. Таким чином, це покриття є надійною 

альтернативою підлогам, що містять ПВХ. 

Нове застосування з потенціалом 

 
Ідея розробки нової сфери застосування Elastollan належить 

компанії Mondi. «Завдяки багаторічній співпраці з експертами з 

матеріалів у BASF, ми змогли втілити нашу ідею на практиці та 

розробити прозорий поверхневий шар на основі Elastollan для 

ринку підлогових покриттів», – розповідає д-р Олександр 

Охнайзер з відділу розробки технологічного застосування та 

процесів компанії Mondi Advanced Materials. «Пластик є 

ідеальним вибором через його набір різноманітних властивостей. 

Elastollan дозволяє задовольнити найвищим вимогам щодо 

якості на ринку підлогових покриттів». Завдяки цьому вдалося 

виготовити декоративне покриття з особливою поверхнею та 

винятково високою зносостійкістю. 

Mondi вдалося залучити всесвітнього виробника підлогових 

покриттів Egger до своїх клієнтів. Egger уже успішно 

використовують підлоги roomskin у своїй лінійці підлогових 

покриттів Design+ і особливо вражені високою стійкістю 

матеріалу у поєднанні з природоохоронною раціональністю. 

«Заглибини, які створюються через щоденне використання, 

відновлюються автоматично. Поверхневий шар з ТПУ на наших 

дизайнерських підлогах з деревини дозволяє нам запропонувати 

рішення, яке дає споживачеві кращий захист, акустику 

приміщення та більший комфорт», – стверджує Стефан Унгер, 

начальник відділу маркетингу роздрібної торгівлі компанії Egger. 
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У майбутньому Mondi – також за підтримки BASF – 

намагатиметься й надалі розробляти матеріал поверхневого 

покриття. Мета полягає в тому, щоб відкрити додаткові сегменти 

ринку, що пропонуватимуть плівки та покриття на основі 

Elastollan. 

Матеріал Elastollan від BASF має широкий діапазон застосування 

завдяки широкому діапазону властивостей, він використовується 

у численних сферах, як то авто- та машинобудування та медична 

галузь, а також спорт та дозвілля. Elastollan виробляється 

шляхом екструзії та використовується у волокнах і профілях, 

трубках і шлангах, оболонках кабелю та плівках. 

Підлога roomskin® є зареєстрованою торговою маркою Mondi.  

Elastollan® є зареєстрованою торговою маркою BASF SE. 

 
 

BASF на виставці K 2016 

 
Де ваші ідеї стають ідеальними рішеннями: BASF на виставці K 

з 19 по 26 жовтня 2016 року в Дюссельдорфі (Німеччина), в залі 

№5, стенд C21/D21. Всі прес-релізи, фотографії та детальніша 

інформація за цією темою за посиланням: www.basf.com/k2016 

 
 

 

Про Egger 

 
Компанія працює з 1961 року та має близько 7800 працівників. Вони 

виробляють широкий спектр продукції з лісоматеріалів (дошки з ДСП, ОСП і 

ДВП) а також пиломатеріалів на 17 майданчиках по всій Європі. У 2015/16 

фінансовому році загальні продажі цих продуктів компанії склали 2,34 млрд 

євро. Egger має клієнтів по всьому світу у меблевій промисловості, 

спеціалізованій торгівлі лісоматеріалами і магазинах «зроби сам». 

www.egger.com 

 
 
 

Про Mondi Group 

 
Mondi Group є міжнародною компанією з виробництва пакувальних матеріалів 

і паперу, у якій працюють близько 25000 робітників у більш ніж 30 країнах. 

Наші основні підрозділи розташовані в Центральній Європі, Росії, Північній  

http://www.basf.com/k2016
http://www.egger.com/
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Америці та Південній Африці. Ми пропонуємо більше 100 видів пакувальної  

та паперової продукції, що індивідуально оформлена в більше ніж 100000 

різноманітних рішень для клієнтів, кінцевих споживачів та промислових 

кінцевих споживачів – ми стали частиною повсякденного життя мільйонів 

людей. У 2015 році Mondi мав доходи у розмірі 6,8 млрд євро та прибуток на 

використаний капітал у розмірі 20,5%. 

 
Компанія Mondi має структуру подвійного лістингу, первинний лістинг на JSE 

Limited для Mondi Limited під тікером MND і преміум-лістинг на Лондонській 

фондовій біржі для Mondi plc під тікером MNDI. Для нас сталість має 

економічний сенс і є частиною нашої повсякденної праці. Ми є учасником в 

серії FTSE4Good Index з 2008 року і Індексу соціально відповідального 

інвестування JSE з 2007 року. www.mondigroup.com 

 

 
Про концерн BASF 

 
У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього. Ми поєднуємо 

економічний успіх із захистом довкілля та соціальною відповідальністю. 

Близько 112 000 співробітників у BASF Group роблять свій внесок в успіх 

наших клієнтів практично в кожному секторі та практично в кожній країні світу. 

Наш продуктовий портфель складається з п'яти сегментів: хімікати, спеціальні 

продукти, функціональні матеріали та рішення, рішення для сільського 

господарства, а також нафта й газ. У 2015 році обсяг продажів концерну склав 

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. 

http://www.mondigroup.com/
http://www.basf.com/

