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Det viser, at vi mener det alvorligt, 
når vi satser på udvikling og tilpasning 
til kundernes krav. Vi tilbyder i dag 
konkurrencedygtige miljøtilpassede  
farver og lakker til den overfladebehand-
lende træindustri.  

Flere og flere kunder udskifter sine 
gamle farvesystemer, og satser på vand-
fortyndbare systemer og/eller 
UV-teknik. En forandring som er meget 
positiv, ikke mindst for miljøet.

Her udgør vores Tintex-partnere en 
vigtig ressource i at støtte omstillingen, 
og bidrage til en mere fornuftig over-
fladebehandling. For dig som kunde 
indebærer dette en øget lønsomhed og 
et bedre arbejdsmiljø. 

I dette nummer af Tintex-avisen læg-
ger vi hovedvægten på hvilke ressourcer 
AkzoNobel kan tilbyde dig, blandt andet 
hvad gælder udvikling, produktion og 
nye produkter. 

Behagelig læsning!

Ronny Mårtensson                                                                      
Tintex Skandinavien 

Akzo Nobel Industrial Coatings AB 205 17 Malmö Tel: 040-35 50 00 Fax: 040-35 51 32 Hemsida: www.tintex.com
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Koordinator Chatarina Svensson Grafisk form: Örjan Folcke Foto: Tomaz Lundstedt Tryck: Printfabriken, Karlskrona 2009
Omslagsbild: Roger Sjöholm finjusterar färgen genom att tillföra ytterligare ingredienser.

Fortsat en høj prio-
ritering når det gæl-
der udvikling og et 
nært samarbejde 
med kunderne gen-
nem vores Tintex-
partnere. Det gør os 
velforberedt, når 

efterspørgslen igen bliver stigende.  
Vi kan kun sikre vores fremtid  

gennem at give kunderne produkter  
og tjenester, som forbedrer deres  
fremtid. Nytænkning og nye ideer er alt 
– hvis vi skal kunne konkurrere.

Kontakten med de lokale markeder er 
som altid i fokus. Kunderne skal hurtigt 
og enkelt have den eksperthjælp, som 
kræves. Gennem vores Tintex-partnere 
kan vi opfylde kravene fra både små og 
mellemstore virksomheder. Det handler 
om nærhed til kunden.

Nu lancerer vi to nye produkter  
– SuperCryl til indvendige snedker-
arbejder og møbeldetaljer, og et system 
til industriel grundmaling af udendørs 
huspaneler. Begge disse er vandbaserede. 
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Akzo Nobel Powder Coatings är världs-
ledande inom pulverfärger. Koncernen 
har mer än 25 fabriker i 15 länder.  
I Sverige är verksamheten baserad i 
Angered utanför Göteborg. 

Ständig dialog
Utvecklingen av nya pulversystem har 
intensifierats kraftigt under senare år, 
vilket skapat nya möjligheter. Det gäller 
inte enbart kvalitet och slitstyrka utan 
även kulörutbudet.

– Här möter vi marknadens krav med 
god marginal, och det har vi lyckats 
med mycket tack vare en ständig dialog 
med kunderna; att verkligen lyssna till 
det behov som finns, säger Jan Jansson.

I det sammanhanget nämner han 
också att AkzoNobels fusion med ICI 
Paint och Courtauld sedan ett par år 
givit resultat. Man har tagit tillvara före-
tagens olika specialiteter och samordnat 
utvecklingen. Här ingår även förbättrade 
tester som en viktig del.

Förnyelse med pulver
AkzoNobel erbjuder i dag pulver för 
ytbehandling av industrikomponenter, 
möbler i MDF och stål, fasader, bygg-
nadsdetaljer, butiksinredningar och vit-
varor med mera.   

– Ett sätt för många kunder att för-
nya sina produkter är att använda något 
av våra pulversystem. Det ger en ny yt -
finish och en mer slitstark och tålig yta.

Pulver kan således vara en väg till för-
nyelse av produkterna utan att teknik 
och form behöver ändras. Han påpekar 
att det samtidigt är en kostnadseffektiv 
metod att utveckla sina produkter. 

– På längre sikt kanske produkterna 
behöver utvecklas mer grundligt, men 
under vissa perioder kan förnyad ytbe-
handling med pulver vara en framgångs-
rik lösning.

On Demand
Nu lanseras konceptet On Demand, vilket 
innebär att servicen utvecklas ytterligare.

Den bredaste 
palletten av pulverfärger

– Vi anpassar oss i ännu högre grad 
utifrån kundens behov när det bland 
annat gäller hantering av beställningar 
och leveranser, och vi har aldrig haft ett 
större utbud än i dag, säger Jan Jansson. 

Skonar miljön
Pulverfärg har flera fördelar jämfört med 
konventionell våtfärg. Spillet vid appli-
cering är cirka fem procent mot cirka 
40 procent för våtfärg. Den färdiga ytan 
håller hög kvalitet med både flexibilitet 
och hårdhet. Det är en kombination 
man inte kan få med våtfärg. 

Därtill kommer de miljömässiga vin-
sterna. Pulverfärg innehåller 99,5 procent 
färg, inga organiska lösningsmedel. Den 
resterande halvprocenten är vatten. 

I Sverige används i huvudsak epoxi- 
och polyesterpulver samt en blandning 
av dessa, vilken har namnet Mix. 

Pulver hör till de mest miljöanpassade färgsystemen, helt fritt från organiska lös-
ningsmedel. Men det erbjuder också hög kvalitet med en yta såväl hård som flexibel.

– Vi har aldrig haft ett större utbud än i dag, där pulvret kan användas till ytbe-
handling av allt från industrikomponenter och möbler till fasader, säger Jan Jansson, 
försäljningschef, Akzo Nobel Powder Coatings i Sverige.

– Ett sätt för 
många kunder att 
förnya sina pro-
dukter är att 
använda något av 
våra pulversystem, 
säger Jan Jansson.

För mer info om On Demand skicka 
e-post till: interpon.gbg@akzonobel.com 
eller ring: 031-92 86 85 Pulver
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Paneler

Ecco Spray Packs Ecco 75AP Ecco 35

WORLDCLASS FINISHING EQUIPMENT

Ecco Finishing AB 

Box 93, 532 22 Skara  

Tel 0511-134 45   

Fax 0511-180 13  

E-mail info.se@eccofinishing.com  

www.eccofinishing.com

Som världsledande tillverkare inom ytbehandling kan vi erbjuda dig kostnadsreducerade och processoptimerade lösningar.
Vi har lösningen på dina behov. Kontakta oss för mer information. 

Trä är ett organiskt material som kan 
brytas ned på relativt kort tid om villko-
ren är ogynnsamma. Det som påverkar 
träet kan vara klimat, ultraviolett strål-
ning, alger, rötsvampar och föroreningar. 

Ökar med 30 procent
Virkets motståndskraft beror på dess 
kvalitet, hur det lagras och hur det 
be han d las på byggplatsen. Likaså är ett 
konstruk tivt skydd av stor betydelse,  
vilket kan vara väl tilltagna takutsprång 
och att man undviker skarvar mitt på 
en fasad.

– Genom att ytbehandla panelen när 
den är färsk, redan på fabrik, skyddas 
den effektivt. Det har bland annat under -
sökningar hos Trätek visat. Hållbarheten 
ökar med cirka 30 procent när panelen 
sedan är färdigmålad, förklarar Stefan 
Jeppsson.

Rationell ytbehandling
Han är produktchef inom AkzoNobel 
och är en av dem som varit med och 
utvecklat systemet. Bakgrunden är ett 
allt större intresse från husfabrikanter, 
sågverk och liknande kunder som vill 
höja kvaliteten på den färdiga panelen.

– Det handlar också om att ytbe-
handlingen blir mer rationell, ju mer 
man kan göra på fabrik desto bättre.

Tidigare applicerades ofta ett så kallat 
transportskydd, men nu kan man alltså 
gå ett steg längre och förbättra den fär-
diga fasaden ytterligare. Aqua Grundolja 
är vattenburen alkyd/oljebaserad pro-
dukt med hög inträngningsförmåga och 
ger träpanelen ett gott skydd mot fukt.

– Det innebär att risken för sprick-
bildning, flagning och rötskador mini-
meras, påpekar Stefan Jeppsson.

Ett bra underlag
Den vattenburna  AA-Grund är en 
alkydbaserad grundfärg. Kombinationen 
av hög torrhalt och bra torkegenskaper 
möjliggör en industriell behandling av 
tjocka skikt. 

– Detta tillsammans med bra fuktre-
sistens gör att AA-Grund fungerar som 
ett mycket bra skydd för träet, och där-
till som ett bra underlag för färdigbe-
handling med toppfärg. Även ett första 
skikt toppfärg kan påföras industriellt 
om så önskas. 

Vid platsmålning av toppfärg lämpar 
sig Nordsjös Tinova V eller Tinova VX 
bäst. För bästa hållbarhet ska färdigmål-
ning på byggplats ske fortast möjligt och 
alltid inom 12 månader efter uppförandet. 

Stefan Jeppsson rekommenderar i det 
avseendet att utsatta delar på fasaden 
som ändträ, skarvar med mera behand-
las med impregnerande grundolja och 
ett extra skikt med grundfärg.

Fotnot: Trätek är den svenska trämeka-
niska industrins gemensamma resurs 
för forskning och utveckling.

Rationellt system för industriell  
ytbehandling ökar panelens hållbarhet
Aqua Grundolja och AA-Grund som redan appliceras på fabrik är Akzo-
Nobels system för industriell grundmålning av träpanel för utomhusbruk.  

Undersökningar visar att hållbarheten ökar med cirka 30 procent när 
fasaden sedan är färdigmålad. 

FAKTA
Aqua Grundolja 
– första behandlingen 
med bra inträngning 
och fuktskydd.
AA-Primer  
– vit eller kulör-
anpassad grundfärg 
som underlag för 
färdigmålning med 
t.ex. Tinova VX eller 
Tinova V.

Undersökningar visar att ytbehandlingen gör att hållbarheten 
ökar med 30 procent när panelen är färdigmålad.
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– Det handlar också om att ytbehandlingen blir mer rationell, ju mer man kan göra på 
fabrik desto bättre, säger Stefan Jeppsson, här tillsammans med Charlotta Reimertz.

Tintex i Island
Hegas Ltd i Kopavogi i Island har været virksom 
som Tintex-partner i mere end 20 år. Special-
området er først og fremmest inden for køkken- 
og møbelindustrien. Virksomheden har i nærheden 
af 80 % af markedet i Island, for så vidt gælder 
AkzoNobels segment.

Notiser

En global aktør
AkzoNobel, med hovedkontor i Amsterdam, 
fremstiller og udbyder et bredt sortiment af  
farver til forbrugere og håndværkere, højtekno-
logiske farver, lim og limsystemer samt special-
kemikalier.

Med en omsætning på omkring 148 milliarder 
svenske kroner er AkzoNobel verdens største 
farvevirksomhed. Som storproducent af special-
kemikalier forsynes virksomheder verden over 
med råvarer af høj kvalitet til produkter, som er 
nødvendige i menneskers hverdag.

I dag har AkzoNobel cirka 60.000 medarbejdere 
i mere end 80 lande. I Sverige drejer det sig om 
cirka 4.000 medarbejdere, fordelt på en snes 
forskellige steder. 

Gisli Páll Reynisson og Axel Eyjolfsson.

AkzoNobels hoved-
kontor i Amsterdam
Foto: David Lichtnecker
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Nya färgsystem möter 
Ett tydligt flöde leder utvecklingen av nya färgsystem och förändring av befintliga. 
Arbetet präglas av ett nära samarbete med leverantörer och kunder.  

– Med tanke på de vidgade miljökraven ser vi i allt högre grad även till färgsystemets 
hela livscykel, hur mycket koldioxid som frigörs till luft, säger Glenn Svensson, chef för 
AkzoNobels laboratorium i Malmö.      

Glenn Svensson i samspråk med Jane Gullberg om ytbehandlade trädetaljer.

Laboratorium
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Det är i många fall en lång resa från idé till ett 
klart och produktionsanpassat färgsystem. 
Många gånger börjar det hos kunden som har 
ett önskemål. Här gör Glenn Svensson och 
hans kolleger en första värdering och sedan 
beslutar man om ett projekt.

– Det är förstås många faktorer som spelar 
in, bland annat ekonomi, kundkrav, tid, teknik 
och marknad. Likaså undersöker vi om ett 
befintligt färgsystem kan modifieras.

Han påpekar i det avseendet att ungefär 
hälften av de färgsystem som AkzoNobel i 
Malmö utvecklar är helt nya, den andra hälften 
utgör befintliga som förändras. 

Vatten- och UV-system har ökat sin del till 
65 procent av AkzoNobels sortiment, resterande 
del är baserade på organiska lösningsmedel. 

Tekniskt underlag
Nästa steg är att ta fram ett tekniskt underlag 
och i förlängningen formulera ett recept. 
Arbetet bygger på ett nära samarbete med leve-
rantörer av de ingående råvarorna. Det kan 
vara allt från pigment, bindemedel och vätme-
del till skumdämpare. Här ingår kundernas 

krav som en viktig del, liksom miljökrav från 
myndigheterna. 

– Vi har också ett samarbete med Lunds 
Universitet sedan några år. Projektet kallas 
Greenchem och handlar om att finna nya kem-
tekniska produkter och metoder som är anpas-
sade för ett ekologiskt hållbart samhälle.

Noggrann utvärdering
I vissa fall involveras även Tintex direkt i 
utvecklingen, vilka oftast har ett mycket nära 
samarbete med sina mindre och medelstora 
kunder runt om i Norden.

När ett recept är formulerat intensifieras 
arbetet med att testa och anpassa färgsystemet 
för tillverkning. Likaså ska instruktioner för 
tillverkningen infogas.

– Den här delen är ofta komplicerad och 
kan ta tid. Färgsystemet ska ibland också testas 
skarpt hos en kund, och sedan utvärderas nog-
grant innan det sätts i full produktion.

Färgsystem och utrustning
Glenn Svensson berättar att AkzoNobel även 
har ett väl utvecklat samarbete med en mängd 

olika tillverkare av appliceringsutrustning. Allt 
för att färgsystem och utrustning ska harmoniera. 

– I kontakten med våra kunder kan vi förut-
om att erbjuda färgsystem, även förmedla vår 
kunskap om vilken applicerings- och torkut-
rustning vi anser lämpar sig bäst.

– Sedan en tid driver vi exempelvis ett pro-
jekt, där vi utvecklar en ny teknik som långsik-
tigt ska upprätthålla kvaliteten när det handlar 
om UV-lackering. Det bygger på att anlägg-
ningen ska ”larma” när torksprocessen förlorat i 
styrka, vilket innebär att man då kan sätta in 
åtgärder i tid, avslutar Glenn Svensson.

framtidens krav

Arbetet att ta fram ny färgsystem sker i nära  
samarbete med leverantörer och kunder.

Forskning och utveckling

Tekniskt
underlag

Beslut om
projekt

Utveckling

Produkt

AnpassningRecept

En råvara 
består av 1-5 

kemikalier

En produkt
består av 1-40 

råvaror

Råvara – produkt

Kundbehov/
Lag- och
miljökrav

Produktion
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Säkerhetsföreskrifterna är rigorösa. 
Minsta lilla gnista skulle få katastrofala 
konsekvenser. Maskiner och utrustning 
är Ex-klassade, vilket ska eliminera  
statisk elektricitet. 

I den fabriksenhet Tintex-tidningen 
först besöker produceras batcher upp till 
1 600 liter; allt från klarlacker, pigmen-
terade produkter baserade på vatten, UV 
och lösningsmedel till förtunning.  

Men merparten av den färg som Akzo-
Nobel Industrial Finishes framställer sker 
i två andra enheter på Sege-anläggningen, 
och då handlar det om betydligt större 
batcher upp till 12 000 liter.

Vatten- och UV-produkter svarar för 

den stora ökningen och utgör i dag 
huvuddelen av tillverkningen. 

Recept som bas
De senaste åren har AkzoNobel genom-
fört betydande investeringar i produk-
tionen. Bland annat handlar det om 
bättre tappnings- och pärlkvarnskapaci-
tet, ökad filterkapacitet, översyn av bin-
demedelsförsörjningen och snabbare 
ledtider för provtagningar.

– Marknadens behov förändras från 
tid till annan och det ställer krav på vad 
vi måste göra. Därför ses produktionen 
över kontinuerligt för att möta kundernas 
förväntningar, säger Per-Ola Löfgren.

Produktionen tar sin början med 
uppvägning och fördispergering. Här 
tillreds pastorna av bindemedel, färgpig-
ment och andra tillsatser. Allt blandas i 
kar/tankar, i vilka sågliknande klingor 
(dissolvrar) roterar med hög hastighet. 

– Färgpastan tillreds med ett recept 
som bas, där de olika ingredienserna 
finns exakt angivna. Noggrannheten 
måste vara mycket hög. Kontroller sker 
genom hela processen, säger Per-Ola 
Löfgren. 

Aktivt miljöarbete
AkzoNobel har genom åren lagt stor 
kraft på sitt miljöarbete, där man sedan 

Avancerad process när färgen 
Säkerhet, miljö och kvalitet sätts alltid främst. Med exakta recept som bas pro-
duceras miljontals liter färg per år utifrån kundernas alla krav och önskemål.

– Det är till stora delar en avancerad process, där färgens kvalitet och egen-
skaper testas  kontinuerligt, säger produktionschefen Per-Ola Löfgren.

– Marknadens 
behov förändras 
från tid till annan 
och det ställer krav 
på vad vi måste 
göra, säger Per- 
Ola Löfgren.

Produktion

Noggrann rengöring av tillverkningskar har stor betydelse. Här är det Patrik Karlsson som 
sköter ”diskmaskinen”. 

Håkan Nilsson är ansvarig för driftslabbet och testar här 
färgens hårdhet.

Ibland beskrivs en färgkulör som ett recept på hur den ska blandas. I andra 
sammanhang anges den som en fysikalisk våglängd och ytterligare en variant 
är hur vi personligen beskriver en färg. 

Språkproblemet gör att det krävs ett övergripande system som gör att vi 
objektivt kan beskriva varje kulör, en metod att definiera färg och de sinnesin-
tryck olika kulörer ger.  

NCS, Natural Color System fyller det behovet och det är också det system 
som är svensk standard för att beskriva färg. NCS har fått benämningen ”det 
naturliga färgsystemet” och utgår från synsinnets möjligheter och begräns-
ningar. Grunden är de så kallade sex elementarfärgerna: gult, rött, blått, 
grönt, svart och vitt. 

Källa:www.maleri.se

System för alla kulörer
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finner rätt egenskaper

länge eliminerat aromater, ftalater, klorerade 
paraffiner och krom i sina färgsystem. 

Dessutom har det skett en tydlig minskning 
av blyföreningar och organiska lösningsmedel. 
Det är en utveckling som även präglar arbets-
miljön. 

En viktig del i det avseendet är att i så hög 
grad som möjligt försluta de olika processerna i 
produktionen, vilket hindrar att organiska lös-
ningsmedel kommer ut i luften. Ångorna från 
lösningsmedlen leds till en förbränningsanlägg-
ning med 95 procents reningsgrad.  

– Men det handlar det också om säkerheten, 
att ständigt förebygga brand, explosion och 
andra incidenter, påpekar Per-Ola Löfgren. 

Pärlor som river
Efter att pastorna blandats i dissolvrarna stun-
dar pärlkvarnsrivning. I dessa kvarnar finns 
stora mängder av små glaspärlor som slipar 

(maler) pastorna  ytterligare. Och här tas pro-
ver med jämna mellanrum för att säkerställa 
rätt kornstorlek. 

Peter Svensson arbetar vid pärlkvarnarna och 
visar med en rivmätare i stål hur ett prov går till. 

– Rivmätaren består av ett spår som motsvarar 
olika storlekar på kornen. Genom att applicera 
färgen och sedan stryka ut den över rivmätaren 
ser man kornens storlek, och det handlar om 
tusendelar av en millimeter, förklarar Peter 
Svensson. 

Fler tillsatser…
Processen separerar sedan glaspärlorna och fär-
gen pumpas vidare till tankar för färdigställning 
och justering.

– Här tillsätts fler ingredienser så som tork-
medel, pigmentpastor, förtjockare och lösnings-
medel/vatten beroende på vilken produkt det 
gäller. Likaså tas fler prover. Kraven är mycket 

höga. Minsta lilla fel kan kassera tusentals liter 
färg, säger Per-Ola Löfgren. 

Egen provningsföreskrift
Prover från färdigställningstankarna förs till 
driftslaboratoriet som finns i anslutning till 
produktionen. 

Varje produkt har en egen  provningsföre-
skrift beroende på kundens krav. Här testas 
exempelvis viskositet, glans, torktid, brytnings-
styrka, hårdhet och applicerbarhet.

Färgen filtreras sedan innan den tappas på 
burk, varpå det också sätts etiketter. 

Val av emballage kan variera beroende på 
färgens egenskaper och kundernas önskemål. 
Ofta handlar det om container, fat, eller spann. 
Ett färgprov sparas och arkiveras från varje sats. 
Nästa steg är ett mellanlager innan transport 
sker till kunderna. 

Vivika Håkansson blandar tillsatser i en dissolver.

Färgen på väg mot lagret och det är Madeleine Ferm som kör trucken.Peter Svensson gör ett rivprov för att kontrollerar färgens kornstorlek.

Färgen finjusteras genom att ytterligare ingredienser tillförs.
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Wagner är en marknadsledande tillverkare av lackeringsutrustningar
inom industriell ytbehandling. Våra kunder är alla typer av företag som

lackerar - tillverkande eller legoföretag, stora som små. 

Wagner har varit representerat på den skandinaviska marknaden sedan 50-talet
och med eget dotterbolag sedan 70-talet. Wagner Industrial Solutions Scandinavia 
är din samarbetspartner på den skandinaviska marknaden när det gäller lackerings-

utrustningar för pulver- eller våtfärg. Vi brinner för utmaningen att hitta
lösningar och utrustningar som löser just era lackeringsuppgifter.

Wagner Industrial Solutions Scandinavia AB
Tel 042-15 00 20 

Karbingatan 28, 254 67 Helsingborg
Skolgatan 61, 568 31 Skillingaryd

Viborgvej 100, Silkeborg, +45 70 200 245

Varför kontakta flera?
ALL INDUSTRIELL LACKERINGSUTRUSTNING FRÅN EN LEVERANTÖR

Vi erbjuder er:
 

 Helsingborg,

Representerer noen av verdens beste produsenter av lakkeringsutstyr
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Beskytte og sikre miljøet
Som en stor og international produktionsvirksomhed har AkzoNobel ansvar 
for at beskytte og sikre miljøet. Koncernen iværksætter derfor en mængde 
foranstaltninger for at mindske miljøpåvirkningen, i det den gør, og målet er at: 

 
sikkerhed og miljø.    

 
opbevares og kasseres på rette vis – og uden risiko for menneskers helbred og for miljøet.  

AkzoNobel er medlem af Responsible Care®, som konstant arbejder for at forbedre branchens 
håndtering af kemikalier. 
Organisationen er aktiv i  
46 lande, og repræsenterer 
mere end 85 % af verdens 
kemikalieproduktion.

För mer information kontakta:
Smekano Maskinfirma AB
Tel. 042-38 03 80
www.smekano.se

GRACO HAR
EN LÖSNING 
FÖR VARJE 

APPLICERING

Akzo Nobel Industrial Coatings frem-
tidige produktpalet bygger først og frem-
mest på tre fundamenter: vandbaseret 
system til udendørs og indendørs brug, 
samt UV-hærdende system.  

Stefan Jeppsson fremhæver, at det er 
miljø, kvalitet og omkostningseffektive 
løsninger, der driver udviklingen.    

– Men samtidigt er det lige så vigtigt, 
at farvesystemet er produktionsvenligt 
og effektivt at anvende for forbrugeren. 

Et bredere sortiment
SuperCryl, der er til indendørs snedker-
arbejder og møbeldetaljer, er en del af et 
vandbaseret udvalg, der omfatter klare 

lakker og pigmentede overflade farver. 
Det er en del af et bredere sortiment af 
vandbaserede systemer, hvor der blandt 
andet indgår tilpassede grundfarver. 

– Interessen for vandbaserede pro-
dukter øges løbende, og SuperCryl lig-
ger meget tæt på de opløsningsbaserede 
systemer, når det gælder kvalitet så vel 
som anvendelsesegenskaber, forklarer 
Stefan Jeppsson.

Den krævede teknik
Han påpeger, at det for så vidt er mere 
kompliceret at arbejde med vandbaserede 
systemer, men at der i dag findes den 
teknik, og det udstyr der kræves. 

AkzoNobel har i den forbindelse nær 
kontakt med sine kunder, hvor også 
Tintexorganisationen udfylder en vigtig 
funktion. 

– Flere og flere kunder skifter til  
systemer baseret på vand- og UV-tekno-
logi, og vi bistår med helhedsløsninger, 
hvori der indgår farvesystem og forslag 
til effektiv teknik.

Tintexs virksomhed bygger på et 
langsigtet samarbejde med mindre og 
mellemstore kunder. Når et nyt farve-
system installeres, følges der siden hen 
op med kontrol og foranstaltninger for 
at opretholde effektivitet og kvalitet.

SuperCryl – et konkurrencedygtigt alternativ

PRODUKTER 
Klar lak: 

 
Dækkende:

Højere kvalitet og bedre overfladeegenskaber samtidig med, at det giver en fornuftig 
anvendelse ved industriel brug. SuperCryl, som lanceres nu, hører til den nye generation 
af vandbaserede systemer. 

– Det er uden tvivl et konkurrencedygtigt alternativ til systemer baseret på organiske 
opløsningsmidler, siger produktchef Stefan Jeppsson.

Stefan Jeppsson

Notater

Mere holdbare løsninger
AkzoNobel har en lang tradition for at udnytte energien så effektivt 
som muligt. Men der kan gøres mere. Derfor fortsætter man med at 
forbedre virksomhedens energieffektivitet, og at reducere kuldioxid-
udslippet i produktionsprocesserne. Hvordan er det gået hidtil?

-
frie eller kuldioxidneutrale kilder.

-
processer, kommer fra vandkraft.
AkzoNobel har også udviklet flere kuldioxideffektive løsninger 

for sine kunder. Herudover har koncernen integreret kriterierne 
energieffektivitet og kuldioxidudslip i sine investeringsbeslutninger.
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1. JBW Färg och Kemikalie AB

2. AB Gärdin & Persson 
Östersund Tel: 063-14 99 00

3. Färgbolaget i Dalarna AB

(Wood Coatings)

4. CTW & Danab AB
Hägersten Tel: 08-98 20 00

5. Stillströms i Eskiltuna AB

(Powder Coatings)

6. Färg-In AB
Kristinehamn Tel: 0550-100 45

7. Tinter AB

8. Färggross i Jönköping AB
Jönköping Tel: 036-341680

9. Stillströms Industriförsäljning AB
Linköping Tel: 013-150010

10. Fellessons Byggnadsvaror AB

11. Färgcenter Gislaved AB

12. Färg & Bygg AB
Malmö Tel: 040-946410

14. Iversen Industrilakker A/S
Åbyhøj Tel: 86 15 23 00

15. Sadolin S-Engros A/S
Glostrup Tel: 43 43 53 03

16. Iversen Industrilakker A/S
Odense SØ Tel: 66 15 52 88

17. Midtgaard Farver A/S

18. Hegas Ltd

19. Tinter AS
Oslo Tel: 22 23 22 50 / 51

20. Lakkpartner AS
Vesterøy  Tel: 69 32 55 50

21. C Christoffersen AS
Skien Tel: 35 50 44 00

22. Tools Kristiansand AS
Kristiansand Tel: 38 11 19 00

23. Optimera AS

24. Lakkspesialisten AS
Fyllingsdalen Tel: 55 15 41 50

25. Rewaco AS

26. Tiller AS

27. Norbond AS
Ingeberg Tel: 62 52 04 10

28. Turun Värite Oy

29. HKW Maalipalvelu Oy

30. Tintex KTV   
Kausala Puh: 05 326 0425

31. Härmän Teko OY

32. Jape-Tuote Tintex Oy 

33. Väri-Polar Oy

Det dreier seg om nærhet og kunnskap. Akzo- 
Nobels Tintex-partnere finnes i de lokale marke-
der i alle land i Norden. De har bred kompetanse 
og har et nært samarbeid med sine kunder. 

På dette kartet finner du din Tintex-partner  
og hvordan du tar kontakt. Gå inn på  
www.tintex.com for mer informasjon  
om de respektive forhandlere.

Tintex i hele Norden
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