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Nu ser vi en ökad 
efterfrågan, vilket är 
glädjande. Allt fler 
kunder investerar åter 
i sin ytbehandling, 
och då handlar det till 
stor del om färgsys-
tem baserade på vatten- 

och UV-teknik. Det är en utveckling som 
är mycket positiv, inte minst för miljön. 

Och särskilt byggindustrin har under 
senare år ökat sina volymer med paneler 
som grundmålas redan på fabrik. I det 
avseendet erbjuder AkzoNobel olika vat-
tenburna system som är anpassade för just 
industriell grundning av träpaneler. 

GeNom att ytbehaNdla panelen 
när den är färsk, redan på fabrik, skyddas 
den effektivt. Undersökningar har visat 
att hållbarheten ökar med cirka 30 pro-
cent när panelen sedan är färdigmålad,

När det gäller system för invändiga 
snickerier och möbeldetaljer har nu det 
vattenburna Supercryl fått fäste på mark-

naden. Det är ett konkurrenskraf-
tigt alternativt till system basera-
de på organiska lösningsmedel. 
Reak tionen från kunderna har 

visat sig vara mycket 
positiv.

aNNars är 

det kon-
takten med 
de lokala 

marknaderna som alltid står i fokus i vår 
verksamhet. Kunderna ska snabbt och 
enkelt få den experthjälp som krävs. Med 
våra Tintex-partners kan vi uppfylla kra-
ven från små och medelstora företag, och 
det handlar om närheten. Med våra 32 
Tintexare inom Norden täcker vi markna-
den på ett bra sätt. 

Var och en besitter hög kompetens och 
känner sin lokala marknad väl, vilket 
kom  mer kunderna till del. Därtill finns 
Akzo Nobel med alla sina resurser som ett 
viktigt stöd.

Jag vill samtidigt betona att ett av de 
främsta målen för affärsområdet, Wood 
Finishes and Adhesives, är att utveckla 
färgsystem och lim som innehåller mindre 
miljö- och hälsovådliga råvaror. 

alla våra eNheter lägger därför stor 
kraft på att möta, och helst överträffa, miljö-
kraven från myndigheter och marknad.  
I flera avseende har vi redan uppnått våra 
mål, men det finns mycket kvar att göra. 
Vi ska se framtiden med kundens ögon, 
finna ännu bättre lösningar och ständigt 
söka förbättringar inom hela kedjan från 
utveckling, teknik och produkter till 
funktion. Det är bara så vi når framgång.  

I det här numret av Tintex-tidningen 
kan du läsa om våra kunders verksamhet, 
hur de arbetar med sin ytbehandling, hur 
de gjort för att bli än mer effektiva och 
höja kvaliteten. 

Trevlig läsning!

Ronny Mårtensson, Tintex Skandinavien
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AkzoNobels säljare Mattias Molin (i mitten) på besök hos Bergbom & Söner.
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Det säger Andreas Grimsbo som till-
sammans med Stefan Sjödahl utvecklat 
det nya GASS-systemet som redan 
anammats av Spaljisten och Swedwood, 
och många fler kunder står på tur. 

Systemet har tagits fram inom Akzo-
Nobel i samarbete med Nordson och 
Genax. Det handlar om en speciell UV- 
teknologi kombinerad med en unik 
appliceringsmetod som applicerar lacken 
utan sprutrök, eller annan mekanik som 
ligger emot objektet. Tekniken gör det 
möjligt att försegla kanterna redan innan 
de når lackeringen i exempelvis en Homag 
eller liknande.

– Vi upptäckte att det fanns ett stort 
behov av ett färgsystem som kan försegla 
kantprofiler inom möbelindustrin, där 
MDF används i stor utsträckning.

Applicering med precision
När man så hade utvecklat ett nytt UV- 
system med förmågan att uthärda på 
djupet i det porösa materialet återstod 
ändå ett problem: vilken teknik ska 
användas för applicering?

– I det läget hämtade vi idéer från 
limindustrin och det mynnade ut i att vi 
tog fram ett sprutmunstycke tillsammans 
med Nordson, som snabbt och effektivt 
kan applicera färgen med millimeter-
precision, förklarar Andreas Grimsbo.

En maskin finns i dag installerad på 
Teknik center hos Swedwood i Älmhult 
som tillverkar möbler åt IKEA, och 
resultaten är mycket positiva. De ytbe-
handlade kanterna ger en fördel efter-
som den manuella kantsprutningen helt 
kan tas bort, och resultatet ger även för-
delar eftersom mindre topplack krävs för 
att få kanten förseglad.

nytt system för 
effektivare kantmålning

Anders Grimsbo och Stefan Sjödahl har utvecklat GASS-systemet, vilket nära nog revolutionerar kantmålningen 
av porösa material. 

GASS-systemet för-
seglar kantprofiler.

Nya möjligheter
Appliceringen sker med automatik, vilket 
även ger en jämn kvalitet och inte minst 
är precisionen mycket hög. Han betonar 
att det rör sig om en rimlig investerings-
kostnad för kunden. Det innebär i sin 
tur att pay-off tiden blir förhållandevis 
kort. 

– Just nu fokuserar vi på köksindustrin, 
men möjligheterna är otroligt stora, och 
vi kommer att gå ut och marknadsföra 
systemet successivt. Det här är utan tvivel 
ett rejält genombrott när det gäller att 
kantmåla effektivt, säger Andreas Grimsbo.

Nu finns det ett system 
för att snabbt, effektivt 
och i hög kvalitet kant
måla porösa material så 
som MDF. 

– Ett rejält genombrott 
som skapar helt nya möj
ligheter inom exempelvis 
möbel industrin. 

Fotnot: Nordson 
bidrar med  
maskinkomponen-
ter i projektet och 
Genax för monte-
ring och installation 
av utrustningen. 

OrderNr: 58514
Annonsör: Largo AB
Projekt: AKZO TINTEX -10 Projektnr: m135-25

Foto: Tom
az Lund

sted
t

m135-23 Akzo nobel tversion 3.indd   3 10-09-15   15.04.23



4 | tiNteX-tidNiNGeN

OrderNr: 58516
Annonsör: Wagner Sverige AB
Projekt: AKZO TINTEX -10 Projektnr: m135-25

Välj din COBRA® 
troligen ditt smartaste val någonsin!

Med en Cobra pump från Wagner kan du göra kulörbytet med minimalt 
färgspill, minimal rengöring och snabbare än du trodde var möjligt!
Cobra pumpen används antingen som manuell sprututrustning eller som 
matarpump till din automat. Det unika membransystemet gör att du 
slipper läckage i packningar och dessutom ger den inga pulsationer. 
Om du är smart, kontakta Wagner för en demonstration.

Cobra 40-10
40:1
250 bar
2,0 l/min
19 kg Cobra 40-25

40:1
250 bar
5,0 l/min
32 kg

Här finns vi:
Wagner Industrial Solutions AB Skolgatan 61, 568 31  Skillingaryd, Telefon: 042-15 00 20

Försäljning:  Service:  Återförsäljare:
Tomas Johansson  0702-319 848  Thomas Pålsson  0705-204 064 Techma AB, Mikael Lundgren  0708-26 76 00

Frederick Axelsson  0705-908 144 Magnus Ytterström  0702-522 340  Myab Ytteknik AB, Robert Nilsson  0910-710 370

Mats Rapp  0703-150 819 Marcus Gustafsson  0702-446 395  Färg-In AB, Kristinehamn  0550-100 45

Johan Lanka  0705-522 389 Christian Siegert  0709-492 577

Per-Anders Sibom  0734-368 560

Dessa kända varumärken
ingår i Wagner-Gruppen:

www.wagner-group.com

A history of innovation and technical expertise

•  Over 300 years of combined history

•  Comprehensive testing and independent approvals

•  Proven product performance in the harshest environments

• Global range with consistent product quality, 
 regardless of location

Complete coatings solutions?
You’ve found them...

International Färg AB, Box 44, Holmedalen 3, 
424 22 Angered, P +46 31 92 85 00 
protectivecoatings@akzonobel.com 
www.international-pc.com
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teknikmänniskor metod

Hansen-Icoma AB . Margretelundsv. 9 . SE-331 34 Värnamo 
Tel +46 370 515 490 . Fax +46 370 122 30

info@hansen-icoma.se . www.hansen-icoma.se

Kompletta system som ger prov på Hansen-Icomas kompetens

Vi har lång erfarenhet av att tillhandahålla ut-
rustning och kompletta system för applicering, 
hantering och återvinning av både våtfärg och 
pulverfärg. Vi garanterar högt utnyttjande av 

Systeminstallation för lackering

Dynflow® på samman-
satta fönster ger 
perfekta ytor, 
även i hörnen

Högrotations-
applicering på 
fönsterdelar

Kontur IV - applicering 
på sammansatta 
fönster

Anläggningslösningar, manuella 
utrustningar, pistoler, styrmoduler 
och traverser

lackerna, snabba kulörbyten samt hög kvali-
tet på färgskikten på alla typer av objekt och 
produkter. Det övergripande målet är att skapa 
samband mellan teknik, metod och människor.

m135-23 Akzo nobel tversion 3.indd   4 10-09-15   15.04.31
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”lacken ska lyfta fram 
den rätta träkänslan”

Mer än 23 kvadratmeter parkettgolv ytbe
handlas per minut, och kraven på slitstyrka 
och reptålighet är höga. De vanligaste trä
slagen är ek, bok, ask och körsbär.

– Designen är förstås också av stor  
betydelse, där lacken verkligen ska lyfta 
fram den rätta träkänslan, säger Jonas 
Thomasson, platschef vid Tarketts fabrik  
i skånska Hanaskog.   >>>

Foton: S
ven P

ersson
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>>> Tarkett började tillverka trägolv 
redan 1886. Då handlade det om ett 
småskaligt hantverk med olika träslag. 
Men utvecklingen har genom åren inne-
burit helt nya möjligheter.  

I dag finns det 300 varianter i trä-
golvssortimentet. Allt från det klassiska 
till det  nya spännande i olika färg, 
form, behandling och karaktär. Och 
sedan patentet av 3-skiktsbrädan lanse-
rades på 40-talet har det installerats trä-
golv från Tarkett motsvarande fyra mil-
joner vardagsrum. 

– Synen på trägolv har även förändrats. 
Förr var det mest en funktion medan 
det i dag är en viktigt del av hela rum-

mets interiör. Därför spelar designen en 
allt större roll, säger Jonas Thomasson. 

Miljöanpassade metoder
Trä är ett naturligt och förnyelsebart 
material. När skogsbruket sköts på ett bra 
sätt växer ett nytt träd upp, där ett annat 
avverkats och återskapar naturens balans. 

– Det finns som bekant undantag. 
Men då har vi möjlighet att betsa tradi-
tionella träslag som i sin tur ersätter 
exempelvis träslag från regnskogen, vil-
ket är en satsning som främjar miljön.

I det avseendet ser han det som viktigt 
att även ytbehandlingen av produkterna 
sker enligt miljöanpassade metoder. Och 

Tarkett var tidigt ute. Redan 1972 tog 
man ett första steg att införa UV-lack och 
sedan 1981 ytbehandlas parketten med 
UV-härdande system. AkzoNobel har 
varit med under hela resan, snart 40 år.

– Vi har ett mycket nära samarbete, 
eller kanske snarare ett partnerskap, 
säger Jonas Thomasson. Utifrån våra 
speciella kravspecifikationer som föränd-
ras kontinuerligt utvecklar sedan 
AkzoNobel rätt färgsystem som anpassas 
och justeras i ytbehandlingen. 

Säkerställer kvaliteten
Claes Knutsson är AkzoNobels försälj-
ningschef för Wood och han var med 

– Utifrån våra speciella kravspecifikationer utvecklar 
Akzo Nobel rätt färgsystem som anpassas och justeras i 
ytbehandlingen, säger Jonas Thomasson.

Lacken pumpas direkt i tankar anslutna till  
ytbehandling, vilket underlättar hanteringen  
för operatörerna. Här syns Göran Svensson.

Fakta
Tarkett använder 
UV-härdande 
lacksystem, där 
applicering sker 
genom valsning. 
Systemet är 
utvecklat och 
anpassat för 
Tarketts särskilda 
kravspecifikationer. 

AkzoNobels UV-härdande produkter har 100 procent torrhalt, utan varken vatten eller lösnings-
medel. Och varje minut ytbehandlas mer än 23 kvadratmeter parkettgolv i UV-linan. 

SWEDEN 
COVERSPRAY INTERNATIONAL 
Arendalsvägen 33 J
434 95 Kungsbacka
Tel: +46 (0)300 566 330
www.coverspray.se  

NORWAY
KORROSJONS-TEKNIKK AS
Stanseveien 13
N-0975 Oslo
Tel: +47 228 020 60
www.korrosjons-teknikk.noHTI / HPA / HTVFLOWMAX®2K  Machines

Expert på sönderdelnings teknik – 
Utrustning till varje behov Flowmax® 
som hanterar det mesta Kontakta oss 

för mer info!

KREMLIN REXSON
Experts in Finishing and Extrusion Solutions

New AIRMIX ® 
Xcite™ gun

www.kremlinrexson-sames.com

DENMARK
SPRAYTEC APS 
Vestergade 2A
5492 Vissenbjerg
Tel:  +45 203 277 27
www.spraytec.dk

DENMARK
SCANOTECH A/S
Overfladereknik Danmarksvej 7 
4681 Herfolge
Tel:  +45 562 750 00
www.scanotech.dk
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redan 1972 när samarbetet startade. Han 
kan således Tarketts ytbehandlingen vid 
fabriken i Hanaskog bättre än de flesta.

– Visst känns det lite speciellt. Jag 
har kunnat följa utvecklingen på nära 
håll och medverkat till de förbättringar 
som skett genom åren. Vår uppgift är 
att säkerställa kvaliteten i hela ytbehand-
lingen, vilket kräver ett nära samarbete i 
en mängd olika avseenden. Här ingår 
även utveckling och byggnation av den 
utrustning som krävs. 

Ytbehandlingen inleds med att de 
sammansatta parkettstavarna spacklas på 
de ställen som behöver bättras. Stavarna 
har innan dess, var för sig, granskats i ett 
visionsystem och sorterats i olika kvali-
teter: Select, Natur, Rustik och Robust. 
Den första är mest likformig med bara 
mindre variationer i färg och struktur.  

100 procents torrhalt
Efter spacklingen torkas parketten innan 
den slipas. Sedan följer grund, härd-
ning, grundspackel, härdning, grund, 
härdning, slipning, topp, härdning, 
topp och slutligen härdning. 

Appliceringen sker genom att lacken 
valsas direkt på parketten. AkzoNobels 
UV-härdande produkter har 100 pro-
cent torrhalt, utan varken vatten eller 
lösningsmedel. 

– Det handlar om ett rent, miljövän-
ligt system. Vi lägger stor vikt på att 

regelbundet undersöka och testa de 
UV-härdande produkternas kvalitet och 
miljöpåverkan, förklarar Claes Knutsson.

Han påpekar att UV-härdande lacker 
med lågt monomerinnehåll som valsas 
på objektet, möjliggör att Tarkett kan 
upprätthålla hög effektivitet. Därtill 
pumpas lacken direkt i tankar anslutna 
till ytbehandling, vilket underlättar han-
teringen för operatörerna. 

Ett helt nytt rum…
Det färdiga parkettgolvet är sedan anpassat 
för att enkelt och smidigt kunna läggas 
in i rum världen över. Eller som Tarketts 
kommunikationschef, Robert Petersson, 
uttrycker det:

– En helg ska räcka för ett normalt 
rum, kök eller hall. Med vårt klick-system 
låser man fast parkettbrädorna tätt utan 
kanter och andra ojämnheter. Sedan har 
man ett helt nytt rum.

Omsorg kring hela processen
– Ett vackert golv är viktigt, men lika 
viktigt är det som inte syns, den teknis-
ka designen; det är kunskapen och 
omsorgen kring hela processen från planta 
till färdigt golv, säger Robert Petersson. 

Tarketts marknad för trägolv omfat-
tar främst Europa i sin helhet, Ryssland 
och länderna där i kring. När det gäller 
tillverkningen av trägolv sker den även i 
Polen och Serbien. 

Lacken pumpas direkt i tankar anslutna till  
ytbehandling, vilket underlättar hanteringen  
för operatörerna. Här syns Göran Svensson.

AkzoNobel var med redan när Tarkett 1972 i ett första steg bör-
jade använda UV-lack i ytbehandlingen. Här syns säljchef Claes 
Knutsson och informationsansvarig Robert Petersson i samspråk.

FAKTA TARKETT AB

Tarkett AB ingår i golvkoncernen Tarkett AG, som bildades 1997 
genom en sammanslagning av Tarkett och Sommer. Koncernen 
producerar mer än 247 miljoner kvadratmeter golv av plast, trä, 
laminat, linoleum samt våtrumsgolv och vägg. Koncernen har 
cirka 9 000 anställda över hela världen. Omsättning 2009 var  
1,7 miljarder euro.

I dag finns det 300 varianter i Tarketts trägolvssortimentet. Allt från det klassiska till det nya spännande i 
olika färg, form, behandling och karaktär. Hantering av parketten efter ytbehandling sker till stor del med 
automatik.

Foton: S
ven P

ersson
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Pulver – rationell ytbehandling som skonar miljön
Hängande på en conveyer matas stålrörskonstruktionerna genom pulverboxen. 
Hanteringen är smidig, där ytbehandlingen sker snabbt och effektivt. 

– Det färdiga resultatet ger en slitstark och reptålig yta med en finish som möter 
våra kvalitetskrav på ett bra sätt. Därtill innehåller pulvret 100 procent färg och är 
helt fritt från organiska lösningsmedel, säger Krister Pettersson.

Han är produktionschef vid Bergbom 
& Söner i Hjo. Ett företag som bildades 
1971 och i dag tillverkar stålrörskon-
struktioner som bland annat används 
till stolar, bords underrede, sängar och 
byggnadsställningar. Kunderna finns 
inom såväl offentlig som privat sektor.

Alla produktionsresurser finns samlade 
under ett tak, 8 600 m². Det handlar 
om allt från rörbockning, svetsning, 
excenterpressning, hydraulpressning och 
montering till ytbehandling. Bergboms 
har även en egen avdelning som arbetar 

med produktutveckling. 
– Vi är oftast med kunden 

redan på konstruktionsstadiet 
och medverkar sedan under hela 
resan till färdig produkt. Där-
med kan vi tillsammans säker-
ställa rätt tillverkningsmetod och 

kvalitetskrav, förklarar Krister 
Pettersson.

Skonar miljön
En central del i produktionen är ytbe-
handlingen. Företaget använder pulver 
sedan många år och för två år sedan 

investerade man i en ny anläggning. Ett 
lyft både vad gäller kvalitet och effekti-
vitet, som han uttrycker det.

– Men även arbetsmiljön har blivit 
bättre eftersom allt pulver nu stannar 
kvar i boxen och rengöringen görs på tio 
minuter. I den förra anläggningen tog 
det betydligt längre tid.

Stålrörsdetaljerna är jordade genom 
conveyern, vilket innebär att det upp-
laddade färgpulvret sugs direkt till den 
obehandlade ytan. Det ger samtidigt ett 
minimalt spill, och det som ändå upp-
står återvinns.

Och det är mycket riktigt rent och 
välordnat runt pulveranläggningen, 
utan stickande lukt. Per-Arne Jörgensen 
är ytbehandlare och ser också arbets-
miljön som en av de stora fördelarna.

– Inga lösningsmedel, enkelt och smi-
digt att hantera. Detaljerna kan tas om 
hand och emballeras direkt efter härd-
ning, vilket gör vårt arbete mer rationellt.

Automatisk inställning
De olika stålrörsdetaljerna hängs på en 
conveyer som sträcker sig genom fem 

stationer: avfettning, järnfosfatering, 
sköljning, tork och pulverapplicering 
för att sedan landa i en ugn, 200°, där 
härdning sker.

Företaget använder ett 15-tal kulörer 
och dagligen ytbehandlas i snitt tio olika 
produktserier. Jimmy Andersson är pro-
duktionsledare och han förklarar att sprut-
pistolernas rörelseschema ställs automatisk 
beroende på de detaljer som ska ytbe-
handlas.

– Ett programkort fästes framför den 
aktuella serien med detaljer. Sedan är det 
en ljusridå som läser av produkternas 
former och storlek. I den förra anlägg-

Fakta
Bergbom 
& Söner
använder 
följande 
färgsystem:
• Interpon 700
• Interpon 610

Per-Arne Jörgensen är ytbehandlare och ser arbetsmiljön som en av 
de stora fördelarna när man använder pulver.

Conveyern rör sig i en hastighet av tre meter per minut. Här är det Ann-Charlotte Torstensson och Ida Mårdberg som hänger upp nya 
stålkonstruktioner.

Ett programkort fästes framför serien med 
detaljer. Sedan läser en ljusridå av pro-
dukternas former och storlek.

8 | tiNteX-tidNiNGeN
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Pulver – rationell ytbehandling som skonar miljön

ningen fick vi programmera manuellt 
inför varje skifte, säger Jimmy Andersson.

Ökad driftsäkerhet
Conveyern rör sig i en hastighet av tre 
meter per minut. I pulverboxen är det 
åtta sprutpistoler som gör jobbet. Den 
totala processtiden genom de fem statio-
nerna är 1 timma och 45 minuter.

– Med den här anläggningen har även 
driftsäkerheten ökat. Vi har egentligen 
bara haft ett enda oplanerat stopp under 
de här två åren, påpekar Jimmy Andersson.

Bergboms arbetar gemensamt med 
AkzoNobel för att kontinuerligt förbättra 
anläggningen, bli än mer effektiva. Ett väl 
etablerat samarbete sedan många år, enligt 
Krister Pettersson som värdesätter den 
tekniska supporten liksom den höga leve-
ranssäkerheten. 

– Vi analyserar anläggningen med 
jämna mellanrum både vad gäller pulver 
och teknik. Den färdiga ytan är slitstark 
och reptålig, men pulvret ger också en 
tilltalande design med många olika val-
möjligheter, säger han.

– Vi analyserar anläggningen med jämna mellanrum både vad gäller pulver och teknik, 
säger Krister Pettersson, här tillsammans med Mattias Molin, AkzoNobel och produktions-
ledaren, Jimmy Andersson.

Conveyern rör sig i en hastighet av tre meter per minut. Här är det Ann-Charlotte Torstensson och Ida Mårdberg som hänger upp nya 
stålkonstruktioner.

I pulverboxen är det åtta sprutpistoler som gör jobbet.

supercryl och superior som intro-
ducerades för något år sedan hör till den nya 
generationen vattenburna system. Dessa  
kännetecknas av högre kvalitet och bättre  
ytegenskaper. 

Naturligtvis är de anpassade för en rationell 
användning vid industriell applicering av invän-
diga snickerier och möbler. Det handlar 
så ledes om konkurrenskraftiga alternativ till 
syrahärdande system.

När det gäller Superior är den i högre grad 
anpassad för snabba linor och har därmed kort 
torktid med hög ythårdhet. Systemet appliceras 
med fördel på 100 procent UV eller fyllda ytor. 

Responsen från kunder som skiftat från 
syrahärdande till Supercryl eller Superior har 
visat sig vara mycket positiva. De har fått en 
ytbehandling med hög kvalitet och samtidigt en 
skonsam miljö utan organiska lösningsmedel.

Exempel på applikationer: 
• Möbler (kök, badrum, garderob). 
•  Möbler (sängar, stolar, bord, kontorsmöbler).  
• Lister. 
• Dörrar och dörrkarmar (insidan).  
• Vägg- och takpanel.  

Kontakta din Tintex-partner för mer information.

Supercryl  
och Superior
Den nya generationen 
vattenburna system

Fakta klarlack
• Supercryl
• Superline
• Superior

Fakta täckFärg
• Supercryl
• Supercryl TX
• Superior

akzoNobel tilldelades 
i september första plats på 
prestigefyllda Dow Jones 
Sustainability World Indexes  
i kemi kategorin.  

– Detta är en enastående 
prestation som vi ska känna 
oss oerhört stolta över. Vår 
framgång beror på det arbete 

som ni, världen över, bidrar med för att säker-
ställa att vi kontinuerligt förbättrar oss inom alla 
avseenden när det gäller hållbarhet. Det är där-
för glädjande att vi får ett erkännande för våra 
ansträngningar, säger AkzoNobels koncernen-
chef Hans Wijers.  

Koncernledningen vill uppmuntra till fortsatt 
fokus i strävan efter ständiga förbättringar med 
arbetet inom hållbarhet, som är en viktig del av 
AkzoNobel strategi.  

– Att leverera ”Tomorrow’s anwers today” 
handlar om att vilja vara bäst och att sätta nya 
standarder, sammanfattar Hans Wijers.

notiser

Prestigefyllt pris för
arbete med hållbarhet

Hans Wijers

Foto: M
aarten C

orb
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1
akzoNobel är sveriGes största färg- och kemiföretag och ett av landets viktigaste export-
företag. Under lågkonjunkturåret 2009 exporterade företaget för mer än 10 miljarder kronor. 
Samtidigt hade företaget en omsättning på 13 miljarder i Sverige under 2009. 

– Min uppgift som VD för Akzo Nobel AB är att samordna de aktiviteter som våra dotterbolag 
tjänar på att göra tillsammans. Det gäller framför allt områden som personaladministration, 
inköp och information. En betydande del av AkzoNobels forskning och utveckling utförs i Sverige 
och samarbetet med högskolor och universitet är väldigt betydelsefullt för oss, säger Stefan 
Lindeborg, nytillträdd VD.

Samtliga av AkzoNobels huvudområden, Decorative Paints, Performance Coatings och 
Specialty Chemicals är väl företrädda på den svenska marknaden och välkända genom varu-
märken som Nordsjö, Cuprinol, Casco, International, Eka, Jozo Salt och AkzoNobel.

notiser

AkzoNobel är 
störst på färg och kemi

Stefan Lindeborg, VD AkzoNobel AB.

FäRG HAR FyRA FUNDAMENT
GeNerellt kaN maN säga att all färg har fyra grund-
läggande komponenter som påverkar dess egenskaper. 
• Bindemedel bestämmer färgens egenskaper.
•  Pigment/Fyllnadsmedel ger kulör, täckförmåga, 

fyllnads grad och slipbarhet.
•  Lösningsmedel eller ”bärare” ger önskad konsistens 

och gör det möjligt att applicera pigment och binde-
medel på den yta som skall målas. 

•  Tillsatsämnen/Additiv – ingredienser som ger färgens 
specifika egenskaper. 

AkzoNobel i topp 
hos kemistudenter
sveriGes kemitekNikstudeNter vill 
helst arbeta på kemi- och färgföretaget Akzo-
Nobel. Det står klart efter att resultaten av 
Universums Före tags barometer 2010 offentlig-
gjorts.

I den årliga undersökningen har nära 17 000 
studenter inom ekonomi, teknik, data/IT och 
juridik tillfrågats var de helst vill arbeta när de  
är klara med sina studier. 

Medelåldern på de tillfrågade universitets- 
och högskolestudenterna ligger strax under  
25 år. 30 procent av dem tar examen i år och 
kommer ut i arbetslivet till hösten.

– Vi är glada och stolta över att vara kemi-
teknikstudenternas första val. Vi har produkter 
som finns i vardagen och vi arbetar med att 
utveckla dessa produkter så att vi alla får del 
av en mer hållbar framtid. Studenterna har för-
stått det och eftersom de vill göra skillnad tror 
jag att vi kommer att attrahera allt fler studen-
ter, säger Maria Fiskerud, informationschef, 
AkzoNobel.

akzoNobel har Förvärvat Dow Chemical Companys 
pulververksamhet. Det medför viktig tekniskt kunnande och 
avsevärd potential för synergier i AkzoNobels egna pulver-
verksamhet. Den kommer också att förbättra företagets 
position i USA.

– Vi gläder oss över att kunna inleda integreringen av Dow 
Powder Coatings i AkzoNobel. Och  vi ser fram emot att 
arbeta med våra nya kollegor och utforska de spännande 
mö jligheter som den här integreringen erbjuder när vi förser 
våra kunder med produkter och service i världsklass, säger 
Rob Molenaar, VD för Akzo Nobel Powder Coatings.

Den förvärvade verksamheten står för en global försäljning 
på flera hundra miljoner USA-dollar, samt omfattar omkring 
700 anställda och fabriker i USA, Europa och Kina.

Stärker sin 
position i USA

Foto: A
kzoN

ob
el

FRAMTIDEN ÄR HÄR!

MÅLNINGSUTRUSTNING FÖR PROFESSIONELL LACKERING

Smekano AB
Sälggatan 2
252 30 Helsingborg
042-380 380  www.smekano.se
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1
Mässan utgår från att en stark industri 
måste bygga på ett helhetstänkande, där 
svensk och skandinavisk design utgör en 
nyckelfaktor. Det handlar om att samla 
alla produkter och tjänster på en plats 
och dessutom ge förutsättningar för 
fruktbara möten. 

För AkzoNobel Wood Finishes och 
Casco Adhesives var det första gången i 

Skandinavien som man hade en gemen-
sam monter på en mässa. De ingår sedan 
januari 2010 i samma affärsområde.

– Många av våra kunder använder även 
lim in sina verksamheter, liksom att Cascos 
kunder använder färg och den nya orga-
nisationen kommer därför att ge fördelar 
för alla parter, säger Chatarina Svensson, 
marknadsassisten inom Akzo Nobel Wood 
Finishes and Adhesives.

– Trä & Teknik-mässan är ett utmärkt 
forum för våra kunder att möta oss, 
utbyta erfarenheter och få information 
om produkter och teknik som kan för-
bättra deras ytbehandling. 

Förra året introducerade AkzoNobel 
vattenburna Supercryl som är avsett  
för invändiga snickerier och möbler. 
Responsen har varit mycket positiv och 
produkterna är redan i bruk hos många 
kunder.

Under hösten är det nu dags för 
Winflex. Även det ett vattenburet sys-
tem, men anpassat för utvändiga snicke-
rier, främst fönster. Systemet omfattar 
såväl primer som topp. Det handlar då 

om pigmenterade produkter eller täck-
färger om man så vill.

– Med Winflex tar vi ytterligare ett 
steg närmar de lösningsmedelsburna 
systemen vad gäller högre kvalitet och 
bättre ytegenskaper, samtidigt som det 
är rationellt att applicera, förklarar 
Stefan Jeppsson

AkzoNobel Wood Finishes produkt-
pallett bygger till allt större del på tre 
fundament: vattenburna system för bruk 
utomhus och inomhus samt UV-härdande 
system. 

– Det är miljö, kvalitet och kostnads-
effektiva lösningar som driver utveck-
lingen, och här finns ett tydligt intresse 
från våra kunder. Winflex utgör i det 
avseendet ytterligare ett modernt alter-
nativ till lösningsmedelsburna system, 
avslutar Stefan Jeppsson.

Winflex  – Nytt vattenburet system 
Winflex som nu lanseras hör till den 
nya generationen vattenburna system 
för utvändiga snickerier.

– Det är ett färgsystem som är upp
graderat både vad gäller kvalitet och 
appliceringsegenskaper, säger pro
duktchefen Stefan Jeppsson.

– Med Winflex tar vi ytterligare ett steg 
närmar de lösningsmedelsburna systemen 
vad gäller högre kvalitet och bättre ytegen-
skaper, säger Stefan Jeppsson.

Trä & Teknik-mässa främjar helheten
Genom att sammanföra aktörer från 
alla led i branschen skapar fack
mässan Trä & Teknik i Göteborg, 
24–27 augusti, en unik plattform  
för skandinavisk träindustri. 

Chatarina Svensson, 
marknadsassistent. Montern på Trä & Teknikmässan.

Foto: A
kzoN

ob
el

Foto: Tom
az Lund

sted
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Ecco Spray Packs Ecco 75AP Ecco Spray Packs

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. 

090609 tintex.indd   2 9/13/2010   1:40:20 PM
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Christopher Johansson och Kenneth 
Berggren granskar ytbehandlad panel 
(Makore-fanér) som ska levereras till 
Qatar National Convention Centre 
som just nu håller på att byggas.

Gustafs tillverkar alla typer av fanér 
utifrån kundens önskemål.  

Panelerna har en kärna av gips 
för att på det sättet klara 

brandkraven. 

Foto: Jörgen N
ilsson

Foto: Jörgen N
ilsson
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ustafs Inred
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Gustafs Inredningar i Dalarna har sedan 
tidigt 1900-tal tillverkat exklusiva träin-
redningar för offentliga miljöer. Markna-
den omfattar främst Europa, men även 
andra länder i världen.

– Det är skandinavisk design och hög 
kvalitet som kännetecknar de paneler och 
möbler vi tillverkar. Vi förenar dagens 
krav på brandsäkerhet, akustik och miljö-
anpassning med kundernas estetiska 
önskemål, säger produktionsledaren 
Kenneth Berggren. 

Han räknar i det avseendet upp bok, 
björk, ask, ek, mahogny, körsbär och lönn 
som bärande träslag i verksamheten, 
men påpekar att Gustafs tillverkar alla 
typer av fanér utifrån kundens önske-
mål. Panelerna har en kärna av gips för 
att på det sättet klara brandkraven. 

– När det gäller akustiken tillverkar 
vi såväl slitsade som perforerade paneler 
i kombination med akustikfilt. Mineral-
ull kommer på plats vid montaget. Eller 
om det finns andra specifika krav.

Framhäver träkänslan
Panelerna ytbehandlas sedan för att få en 
tilltalande och slitstark yta som framhä-
ver träkänslan. Kunderna kan välja mel-
lan lackad, oljad, betsad eller målad yta.

– Lackeringen sker med UV-härdande 
lack, normalt i en glanstyp. Men vi har 
även fler glanser att välja mellan.  

I samarbete med AkzoNobels Tintex-
partner Färgbolaget i Dalarna har Gustafs 
utvecklat sin ytbehandling ytterligare 
under det senaste åren. Efter lättspackel i 
vals appliceras grundlacken genom vals-

ning i en så kallad optiroller, sedan följer 
slipning innan topplacken appliceras. 

Jämnare kvalitet
– Våra paneler kräver mycket lack med 
hög fyllnadsgrad, och det klarar vi på ett 
bra sätt. Kvaliteten har blivit jämnare. 
Därtill har vi fått en ytbehandling som 
är effektivare, säger han.

Han påpekar att ett UV-härdande 
system ligger helt i linje med det miljö-
arbete som Gustafs bedriver i sin verksam-
het. En del produkter ytbehandlas dock 
fortfarande med syrahärdande system. 

Det gäller då täckande färger i olika 
kulörer, där kraven på exempelvis tålig-

het är extra hårda. Målningen utförs då 
manuellt i sprutboxar.

– Här samarbetar vi med Färg bolaget 
för att ersätta de syrahärdande systemet 
med ett vattenbaserat, och hoppas komma 
till en lösning inom en snar framtid. Vi 
har utfört fler tester som ser mycket 
lovande, säger Kenneth Berggren.

Fotnot: Gustafs Panel System® har 
bland annat tillverkats till House of 
Sweden, USA, Sveriges Riksdag, 
Kastrups flygplats, Köpenhamn, Hotell 
de la Ville, Italien, Oxford Mathematics 
institut, England, och Japanska ambas-
saden i Warszawa, Polen. 
mer info: www.gustafs.com.

inomhuspaneler kräver  
lack med hög prestanda
Kvalitet, utseende och funktion i skandinavisk design, men också 
höga krav på akustik och brandsäkerhet. Gustafs tillverkar trä
inredningar anpassade för inomhusmiljöer – till allt från konsert
salar, entréer, terminaler och hotell till ambassader. 

Samtidigt ställer det krav på en yta som är slitstark med ett liv
fullt och varmt utseende som förstärker lokalens speciella karaktär. 

Fakta
Gustafs Inredningar 
använder följande 
färgsystem:
• UV-Sealer 2790
• UV-Sealer 2495
• UV-Topp 2227
• SH – Topp Träff

I samarbete med AkzoNobels Tintex-partner Färgbolaget i Dalarna har Gustafs utvecklat sin ytbehandling 
ytterligare under det senaste åren.

Foto: Jörgen N
ilsson

Foto: Jörgen N
ilsson
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notiser

Sverige satte färg 
på fotbolls-VM
sveriGes missade som bekant fotbolls-VM, men var ändå med på ett hörn då finalen 
mellan Spanien och Holland spelades på Soccer City Stadium. Färgen som skyddar 
arenan har nämligen tillverkats i Angered, strax utanför Göteborg, av International Färg AB. 

– Vi har levererat drygt 500 000 liter färg till sju av de tio VM-arenorna i Sydafrika. Det 
är lika mycket färg som det gick åt att måla Öresundsbron, berättar vd:n Richard Väli. 

International Färg, som är namnet på AkzoNobels verksamhet för marin- och rost-
skydds färger, firar snart 100 år och producerar varje år 17 miljoner liter färg i Sverige 
varav 85 procent går på export.

Ny Tintex forhandler i Sandnes
sideN Februar 2010 er det Offshore Trading AS som er Akzo 
Nobels Tintexpartner i Sandnes rett syd for Stavanger. Tidligere var 
det Optimera Industri, men det er fortsatt Jarle Bleskestad som er 
teknikker/selger.

– Vi arbeider med Tintex sortimentet som først og fremst retter 
seg til trevareindustrien, men vi har også et lite sortiment for metall, 
sier Bleskestad.

– Med den nye satsingen regner han med å få bedre tid til å 
besøke og støtte kundene i deres virksomhet. Markedet strekker 
seg fra Kristiansand i sør til Haugesund i nord.

– Det kjennes veldig stimulerende og her i Sandnes jobber vi i en 
liten fleksibel organisasjon med fire medarbeidere. Og fokus ligger 
naturligvis på  rett kvalitet til rett pris til rett tid, sier Jarle Bleskestad.

Jarle Bleskestad, teknikker/selger, Anne Sætrevik, administration, 
Øyvind Tjøtta, lager, og Leif Larsen, daglig leder. 

K
älla: S

p
ortzp

ics.net
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• Din leverandør av sprøyteutstyr
• Faglig veiledning
• Problemløsning

• God og hurtig service
• Rikholdig delelager

Representerer noen av verdens beste produsenter av lakkeringsutstyr

Assosiert medlem – Din sikkerhet

• www.greiff.noTlf: 23 03 68 00 • Fax: 23 03 68 01 • post@greiff.no • www.greiff.no
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Innredninger til restauranter, puber, 
hoteller, garderober, kjøkken, bad og 
fartøyer, men også renovering av eldre 
interiører. Ingen av oppdragene er likt 
de andre; alt er tilpasset ut i fra bestil-
lers spesielle krav. Vågane Vistes marked 
omfatter Rogaland med base i Stavanger. 
Kundene finnes innen både privat og 
offentlig sektor.

– Vi produserer alle komponenter i vår 
egen fabrikk og utfører monteringen på 
plass hos kundene. Først og fremst job-
ber vi med MDF, eik, ask og mahogny, 
forteller Lars Ove Viste.

Bedriften ble dannet for 10 år siden av 
Lars Ove Viste og ytterligere 2 kolleger, 
og i dag har de 6 medarbeidere. Han 
understreker at bedriften byggere på et 
gedigent håndverk.

Slitesterk overflate
De interiører som bedriften bygger kre-
ver også en overflatebehandling som gir 

en slitesterk overflate med høy finish. 
Alle medgående deler lakkeres manuelt 
med sprøyte. Tidligere benyttet man 
nesten utelukkende syreherdende eller 
Polyuretan produkter, men under de 
seneste år har det vanntynnbare systemet 
med Supercryl tatt over i alt større 
utstrekning, i følge Lars Ove Viste.

– Det er et lakksystem som har vist 
seg passe vårt behov på en veldig bra 
måte, både når det gjelder kvalitet og 
påføringsegenskaper. I tillegg er det en 
stor fordel at Supercryl er vanntynnbar 
og mer skånsom for miljøet.

Enkel å påføre
Supercryl, som er tilpasset innvendige 
trevarer og møbler, er en del av Akzo-
Nobels vanntynnbare sortiment med 
klarlaker og pigmenterte malinger.

– Når vi overflatebehandler MDF-
plater som først er grunnet legger vi på 
2 strøk med Supercryl, det er full tørking 
mellom strøkene, og tørketiden er bare 
10 minutter, som jo er en stor fordel.

Han påpeker at Supercryl er enkel å 
påføre og resultatet er klart sammen-
lignbart med et syreherdende system. 
Samtidig innebærer overgangen til et 
vanntynnbart system et løft for arbeids-
miljøet.

Han ser også fordeler for kundene, 
da innredningen er uten stinkende lukt 
når den monteres på plassen. Lukten fra 

syreherdende lakker merkes ofte i lang 
tid etter montering.

Stor variasjon
– Men vi benytter fortsatt systemer med 
syreherdende eller Polyuretan, der hvor 
vi er tvunget til det, blant annet når det 
gjelder renovering av eldre innredninger. 
Vår store variasjon i produksjonen gjør 
at vi benytter en rekke ulike lakksystem, 
forklarer han.

– Vågane Viste samarbeider med 
Offshore Trading AS som er Akzo Nobels 
Tintex-partner i Stavanger regionen.

– Vi får leveranser 1 til 2 dager i 
uken, også med kortere varsel om nød-
vendig. Deres selger holder alltid hva 
han lover. Likeså får vi informasjon om 
produktnyheter, rådgiving og annet som 
kan gjøre vår overflatebehandling med 
effektiv, sier Lars Ove Viste.

Fakta
Vågane Viste bruker 
en stor del av 
AkzoNobels ulike 
lakksystemer; blant 
annet Supercryl, 
syreherdende og 
Polyuretan.

Spesielle innredninger med 
høye krav til overflatefinish
Et presisjonsarbeid som krever all
sidighet og fremfor alt gedigent hånd
verk i alle sine deler – fra bearbeiding 
og overflatebehandling til montering.

– Det gir oss muligheter til å bygge 
hver enkelt innredning i høy kvalitet ut 
i fra kundenes spesielle ønsker, sier 
Lars Ove Viste, en av eierne av Vågane 
Viste AS i Stavanger.

Alle deler lakkeres manuelt med sprøyte. I de siste årene har den vanntynnbare 
Supercryl erstattet syreherdende og Polyuretan i større utstrekning.

Til og med brukte møbler og interiør overflatebehandles av Vågane Viste, 
men da benyttes stort sett syreherdende system.

Vågane Viste brekker oftest selv malingen til 
riktig farge.

– Supercryl er 
enkel å påføre og 
resultatet er klart 
sammenlignbart 
med et syreherdende 
system, sier Lars 
Ove Viste.

Foton: Jarle B
leskestad
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•  JBW Färg och KemiKalie aB 
 Skellefteå, tel: 0910-71 53 50 

•  GäRDIN & PERSSON AB  
Östersund, tel: 063-14 99 00

•  FärgBolaget i Dalarna aB 
Falun, tel: 023-64470 

•   inDustriFärg ctW & DanaB aB 
Stockholm, tel: 08-98 20 00

•  stillströms inDustriFörsälJning aB 
Linköping, tel: 013-15 00 10

•  Färg-in aB 
Kristinehamn, tel: 0550-100 45

•  tinter aB 
Göteborg, tel: 031-99 70 80

•  eKholms Färggross 
Jönköping, tel: 036-341680

•  Fellessons ByggnaDsvaror aB 
Växjö, tel: 0470-70 98 50

•  tinter 
Gislaved, tel: 0733-58 33 20

•  Färg & Bygg aB 
Malmö, tel: 040-946410

•  tinter as 
Oslo, tel: 22 23 22 50 / 51

•  laKKpartner as 
Sellebakk, tel: 69 32 55 50

•  c christoFFersen as 
Skien, tel: 35 50 44 00

•  tools KristiansanD as 
Kristiansand Tel: 38 11 19 00

•  oFFshore traDing as 
Sandnes, tel: 40 00 58 53

•  laKKspesialisten as 
Fyllingsdalen, tel: 55 15 41 50

•  reWaco as 
Ålesund, tel: 70 14 85 70

•  tiller as 
Trondheim, tel: 73 92 40 00

•  norBonD as 
Ingeberg, tel: 62 52 04 10

•  saDolin–golstrup a/s 
Glostrup, tel: 43 43 53 03

•  iversen inDustrilaKKer a/s 
Odense, tel: 66 15 52 88

•  miDtgaarD Farver a/s 
Herning, tel: 97 12 85 00

•  turun värite oy 
Turku, puh: 02 274 9025

•  hKW maalipalvelu oy 
Vantaa, puh: 20 741 0640

•  tintex Ktv 
Kausala, puh: 05 326 0425

•  härmän teKo oy 
Ylihärmä, puh: 06 484 72 76

•  Jape-tuote tintex oy  
Vaajakoski, puh: 014 667 099 

•  väri-polar oy 
Oulu, puh: 08 311 3278

•  hegas ltD 
Kopavogi, sími: 567 00 10

Det handlar om närhet och kunskap. AkzoNobels Tintex-partners finns på de lokala marknaderna 
i alla nordiska länder. De har bred kompetens och har ett nära samarbete med sina kunder. På 
denna karta finner du din Tintex-partner och hur du tar kontakt. Gå in på www.tintex.com för mer 
information om respektive återförsäljare.

Tintex i hela norden
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