ПРЕС-РЕЛІЗ
Новий яскравий ефектний пігмент!
 Пігмент Lumina® Royal Dragon Gold буде представлений на виставці
К 2016
 Пігмент для яскравих ефектів
 Нові можливості та розширення асортименту рецептур у виробництві
пластиків
Концерн BASF представить на виставці К 2016 (м. Дюссельдорф, 19–26 жовтня
2016 р.) новітній у лінійці Lumina Royal пігмент – Lumina® Royal Dragon Gold.
Lumina Royal Dragon Gold EH 0908 – це яскравий золотого кольору із зеленуватим
відливом пігмент на основі слюди, здатний надавати легкість і стильну іскристість
жовто-зеленій колірній гамі. Він розширює можливості насичених колористичних
рішень для виробників пакувальних матеріалів, споживчої електроніки, побутової
техніки, спортивних товарів та інших спеціалізованих категорій продукції.
«Продукт Lumina Royal Dragon Gold надає привабливих відтінків, особливо в
поєднанні з жовтими пігментами або в комбінації із чорним, – говорить Марко
Дюмон, керівник відділу маркетингу пігментів для пластиків концерну BASF. – Наші
замовники дістануть можливість оновити вигляд своєї продукції завдяки
блискотливим
зеленувато-золотавим
тонам».
Унікальні
колористичні
характеристики нового пігменту розширюють межі простору кольорів і ефектів для
різноманітного асортименту фарбованих пластиків і забезпечують додаткову
«гнучкість» при складанні рецептур. Мовиться, зокрема, про надання яскравості
лакофарбовим покриттям, які наносяться на пластики, отримані способом ливарне
формування.
Продукт Lumina Royal Dragon Gold доповнить раніше запущену у виробництво і
вже широко використовувану лінійку фарбових пігментів Lumina Royal, яка містить
колірні відтінки Aqua (колір «чистої води»), Blue (синій), Indigo (колір індиго),
Magenta (пурпурний) і Copper (мідно-червоний).
BASF на К 2016
Там, де ваші ідеї перетворюються на ідеальні рішення: BASF на виставці К 2016 з 19 до 26
жовтня 2016 року в м. Дюссельдорфі, Німеччина, зал 5, стенд C21/D21. Пов'язані з виставкою
прес-релізи, фотографії та додаткову інформацію ви зможете знайти на сайті basf.com/k2016.
Про бренд Colors & Effects
Бренд Colors & Effects охоплює портфель пігментів, пігментних концентратів, барвників і ефектних
пігментів BASF. Ґрунтуючись на своїх експертних знаннях ринків лакофарбових матеріалів,
пластиків, друку, косметики та сільського господарства, фахівці BASF пропонують рішення, що
сприяють розвитку інновацій і зростанню. Щоб дізнатися більше про бренд Colors & Effects,
відвідайте сайт www.colors-effects.basf.com.

Про підрозділ дисперсій і пігментів
Підрозділ дисперсій і пігментів у складі концерну BASF розробляє, виробляє і реалізує по всьому
світу різноманітний асортимент високоякісних пігментів, смол, функціональних добавок і
полімерних дисперсій. Ці матеріали знаходять застосування у виготовленні лакофарбових
матеріалів, пластиків, друкованої та пакувальної продукції, будівельних хімікатів, адгезивів,
просочувальних складів для волокон, а також електронних пристроїв (наприклад, дисплеїв). Маючи
великий асортимент продукції та значну галузеву компетенцію, підрозділ дисперсій і пігментів
пропонує своїм замовникам інноваційні рішення, що сприяють сталому розвитку та поліпшенню
використовуваних рецептур. Із докладнішою інформацією 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 в практично кожному секторі 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 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.

