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Hj. Cruse & Co. på Nürnberg-messen
På den store Nürnberg-messe ”European Coatings Show 2013” der løber af stablen d. 19-21
marts, udstiller en lang række af vores råstofleverandører.
”European Coatings Show” er verdens største messe for produkter til overfladebehandling og
maling, og her har man rig mulighed for at se alt det nyeste inden for branchen.
I dette nyhedsbrev kan du læse lidt mere om vores leverandører og deres produkter, og så ser vi
frem til at møde dig i Nürnberg.
Med venlig hilsen
Mads Strenov

Arichemie GmbH
Hal 7, Stand 7-239

Arichemie GmbH producerer pigmentpræparationer til farver, lakker, trykfarver, kunststoffer, PUR, epoxy-gulvbelægninger mv.
Pigmentpræparationerne kan indsættes i UVsystemer, vandige systemer, opløsningsmiddelbaserede systemer samt de fleste kunststoffer.
Arichemie GmbH indsætter kun de bedste
pigmenter, og hver produktion bliver meget
nøje kontrolleret efter standardtest og, efter
ønske, kundespecificerede test.
Arichemie GmbH gør meget ud af udvikling, og
lægger ikke mindst stor vægt på miljøet.
Således opfyldes alle krav til VOC, REACH
mv.

Arichemie GmbH leverer såvel standardfarver
som specialfarver (også kombinationsfarver).
Leveringsmængderne begynder ved hhv. 30
kg (organiske pigmenter) og 40 kg (uorganiske
pigmenter).
Kendte produktnavne fra Arichemie er :
Aritint, Vocaplast, Vocaflex og Helioprint.
I Nürnberg finder du Arichemie GmbH på
stand 7-239 i hal 7.

Deuteron GmbH
Hal 1, Stand 1-114
Deuteron GmbH der har eksisteret siden 1977,
har hovedsæde i Achim, Tyskland. De udvikler,
producerer og forhandler hjælpemidler til lak-,
farve- og kunststofindustrien, og produktpaletten omfatter organiske matteringsmidler, overflademidler, fortykkere, thixotropi, "soft feeling" og strukturmidler til
farver, lakker og kunststoffer.
Alle Deuterons produkter er miljøvenlige og
uproblematiske at anvende. De indarbejdes
nemt uden at påvirke fx viskositeten eller lignende.
Kendte produktnavne fra Deuteron GmbH er
bl.a. Deuteron MK og Pergopak.
På ”European Coatings Show 2013” vil Deuteron præsentere sit nye produkt Deuteron
ST-M der indgår i sortimentet af strukturerings- og tekstureringsmidler.

Deuteron ST-M er et fint voks- og silikonefrit
pulver baseret på polymethyl urea. Det har en
partikelstørrelse d50 på ca. 11 μm og d90 på
ca. 19 μm, og er således meget velegnet til tynde lag. Det har dog ligeledes en række andre
interessante anvendelsesmuligheder.
Deuterons ST-produkter har en større hårdhed
og en bedre slidbestandighed end konventionelle tekstureringsmidler af polyamid eller polyurethan. De er modstandsdygtige over for de
mest almindelige fortynderholdige malinger, og
er desuden varmestabile til over 200 °C –
i korte perioder tilmed op til 300 °C.
I Nürnberg finder du Deuteron GmbH på stand
1-114 i hal 1.

Kraemer GmbH & Co. KG
Hal 1, Stand 1-612

Kraemer GmbH & Co. der ligger i Delmenhorst,
Tyskland, har mere end 50 års erfaring i udvikling og fremstilling af råstoffer, såvel kolofoniumbaserede som andre typer til mange forskellige anvendelsesområder.
Kraemer GmbH & Co. KG producerer harpikser som bruges til bindemidler til farver, lakker og trykfarver.
Harpikser bruges enten som hovedbindemiddel
eller som hjælpebindemiddel til at opnå forbedringer. De fleste typer er baseret på kolofonium.
Et holdbart produktdesign har højeste prioritet,
og Kraemer GmbH & Co. KG koncentrerer sig
til stadighed om forskning og udvikling, og er
desuden stærkt interesseret i miljøsikkerhed.
Virksomheden føler sig forpligtet af denne miljøfilosofi netop gennem forskning og udvikling
såvel som gennem anvendelsesteknik,
produktion, kundeservice og salg.

På ECS 2013 præsenterer Kraemer en række
nye produkter:
 Rocracure VP 4799: hovedbindemiddel til

UV-hærdende ”soft feel”-lakker og matterede
laksystemer.
 Erkamar VP 5585: lugtsvagt, fleksibelt og

godt hæftende bindemiddel til flydende trykfarver.
 Kramorex VP 6197: alifattolerant uretan-

alkyd med høj bestandighed, hurtig tørring
og god hårdhed.
 Kramorex VP 5905: klæbende harpiks til

trykfarvesystemer og belægninger.
 Hybrid harpiksester: klæbeforbedrer der

fortrinsvis er til klæbestoffer til gulvbelægninger. Produktet er teknisk avanceret og
egnet til EC1+ og RAL-kompatibel (miljømærket) lim til direkte anvendelse.
I Nürnberg finder du Kraemer GmbH & Co. KG
på stand 1-612 i hal 1.
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Bernd Schwegmann GmbH & Co. KG

Hal 7, Stand 7-469

Bernd Schwegmann GmbH & Co. KG er specialiserede producenter af additiver til lakker,
farver og trykfarver. Additiverne kan indsættes
i såvel vandige som i opløsningsmiddelbaserede
systemer, og er til forbedring af viskositet, mar,
bundsætning, befugtning, dispergering mv.
Kendte produktnavne er: Antigel, Korrodur,
Scwego® wett, Schwego® flour, Schwego® Antimec (MEKU-erstatning).
På ”European Coatings Show 2013” præsenterer Schwegmann en række nye produkter:
 SCHWEGO® wett 6264: kan anvendes til

dispergering af uorganiske og organiske pigmenter samt carbon black. Det er særligt velegnet til fremstilling af universalpasta og til
højfyldte systemer.
 SCHWEGO® wett 6267: særligt egnet til

anvendelse i maler- og industrilakker samt i
træ- og møbellakker.
 SCHWEGO® wett 6294 & SCHWEGO®

wett 6295: udviser fremragende dispergeringsegenskaber, især i organiske og uorganiske pigmenter i coatingsystemer med stort
tørstofindhold og laksystemer med stor kritisk pigmentvolumenkoncentration.

anbefales SCHWEGO® wett 6296 som befugtnings- og dispergeringsmiddel til fyldstoffer.
De nye SCHWEGO® wett-produkter er alle
VOC-fri befugtnings- og dispergeringsmidler til enten vand- eller opløsningsmiddelbaserede coatingsystemer.
 SCHWEGO® fluor 6523: kan anvendes i

såvel konventionelle som i vandige coatingsystemer.
 SCHWEGO® fluor 6536: kan anvendes i

såvel konventionelle som i vandige og HScoatingsystemer.
 SCHWEGO® fluor 6543: kan anvendes i

såvel opløsningsmiddelholdige som i vandige
coatingsystemer.
De nye Scwego® fluor-produkter er yderst
effektive PFOS- & PFOA-fri fluortensider/
befugtningsmidler som alle er baseret på
bæredygtige teknologier. Midlerne er egnet til
hhv. opløsningsmiddelholdige, vandige, strålehærdende og HS-coatingsystemer.
I Nürnberg finder du Bernd Schwegmann
GmbH & Co. KG på stand 7-469 i hal 7.

 SCHWEGO® wett 6296: udviser fremragen-

de dispergeringsegenskaber, især i hvide pigmenter og uorganiske pigmenter. Derudover

Süddeutsche Emulsions-Chemie GmbH
Hal 7, Stand 7-245

Süddeutsche Emulsions-Chemie GmbH blev grundlagt som familiefirma i 1913, og fokuserede i
starten primært på vandige emulsioner og dispergeringsmidler. Siden 1955 har firmaet specialiseret sig i udvikling, produktion og markedsføring af paraffin og voksemulsioner til forskellige industrier, primært papirindustrien samt farve- og lakindustrien, men også til flere andre
sektorer. SEC GmbH fremstiller gerne produkter efter kundens formuleringer, og står altid til rådighed for vejledning omkring anvendelsen.
De vandige vokser er for det meste baseret på paraffin, polyolefin, PE, HD-PE, bivoks, PTFE og
carnauba, og indsættes til forbedring af vandresistens, ridsefasthed, antiblocking, mar, glans,
mattering, slibning mv.
Kendte produktnavne er: Wükonil, Südranol, Lubranil og Mikronil.
I Nürnberg finder du SEC GmbH på stand 7-245 i hal 7 hvor de vil introducere
en række nye produkter.
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Strenometer på Nürnberg-messen
Hj. Cruse & Co. ApS’s søsterselskab, Strenometer ApS, er på sin vis også repræsenteret på
”European Coatings Show 2013” i Nürnberg.
På messen udstiller nemlig Atlas MTT, Elcomter Ltd., Erichsen GmbH & Co. og X-Rite Ltd. der
igennem mange år har været blandt Strenometers vigtigste leverandører.
Strenometers leverandører kan alle besøges i hal 5.
producerer apparater til test af bl.a. vejrpåvirkning, korrosion, tekstil
og brændbarhed, og på udendørs faciliteter testes naturlig vejrpåvirkning. Besøg Atlas på stand 5-343.
designer og fremstiller instrumenter og testmetoder til proceskontrol af
coatinger, og tilbyder et komplet udvalg af produkter. Produktsortimentet
består bl.a. af lagtykkelsesmålere, vedhæftningsmålere, inspektionsudstyr
og meget andet. Besøg Elcometer på stand 5-243.
forsker, udvikler, designer og fremstiller test- og måleinstrumenter til
maling og andre coatingmaterialer. Produktsortimentet består af bl.a.
glansmålere, vedhæftningsmålere, viskositetsbægre, applikatorer, gittersnit, salttågekamre og meget andet. Besøg Erichsen på stand 5-353.
er førende inden for farvevidenskab og -teknologi, og de udvikler, producerer, markedsfører og supporterer innovative farveløsninger med målesystemer, software, farvestandarder og tjenester. X-Rites apparater anvendes inden for en række industrier, herunder print, emballage, fotografi,
grafisk design, video, biler, maling, plast, tekstiler, dental og medicinsk.
Besøg X-Rite på stand 5-353.
Alle ovennævnte firmaer er altså specialiserede i udstyr til kvalitetskontrol af overfladebelægninger, og på messen vil der være rig mulighed for at se alt det nyeste på markedet.
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Forløbsmidler, Fortyknings- og thixotropimidler, Ledningsevneforbedrere, Matteringsmiddel, Overfladebeskyttelsesog slipmidler, Rustbeskyttelsesmidler, UV-initiatorer, Viskositetsstabiliseringsmidler, Voks.
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