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Tikkurila Coatings Oy
–  ett självständigt dotterbolag 

till Tikkurila Oy sedan 1997
–  produktion i Finland och 

Polen 
–  egen säljorganisation i 

Sverige, Norge, Danmark, 
Nederländerna, Estland, 
Lettland, Ryssland, Ungern, 
Tjeckien och Ukraina

–  affärsområde: trä- och 
metallindustrifärg

Bästa läsare!

Strax före årsskiftet tog Tikkurilas industrifärgsrörelse ett sjumilasteg mot 
ökad internationell expansion.  Då tecknade Tikkurila avtal med de ryska 
ägarna om att köpa 70 % av aktierna i två industrifärgfabriker i St. Peters-
burg, OOO ”Gamma” och OOO ”Ohtinski zavod poroskovyh krasok”.

De här fi rmorna är två betydande ryska industrifärgfabrikanter: Gam-
ma framställer våtfärger för industriellt bruk och Ohtinski – för att förkorta 
det långa namnet – är den största tillverkaren av pulverfärger i Ryssland. 
Som medlemmar av Tikkurilakoncernen kommer företagen att heta OOO 
”Gamma Industrial Coatings” och OOO ”Tikkurila Powder Coatings”. Tack 
vare företagsförvärvet fördubblas Tikkurilas andel av den ryska markna-
den för metallindustrifärg och uppgår till över 10 %.

Samtidigt tar vi också ett strategiskt betydelsefullt steg då vi börjar till-
verka pulverfärger. Det här är ett steg som stöder försäljningen av våtfärg 
till metallindustrin och kompletterar det sortiment pulverfärg som vi redan 
nu kan erbjuda genom vår samverkan med Rohm&Haas.

Den här gången gäller företagsköpen i Ryssland metallindustrifärg. 
Men vår strategi är att kontinuerligt stärka vår position och förbättra vår 
förmåga även som leverantör av ytbehandlingsmaterial till träindustrin. 
Många av våra lösningar inom produktsegmenten UV och vattenburet är 
goda exempel på den strategin. Kommersialiseringen av den 
prisbelönade UVITEC®-metoden från Tikkurila har också bör-
jat lovande.

Över 70 % av omsättningen vid Tikkurila Coatings kom ifjol 
från marknader utanför vårt hemland. Efter företagsköpen i 
Ryssland kommer vår internationella verksamhet att svara för 
närmare 80 %. Vårt mål är att vara en stark och eftertraktad 
partner vid leveranser av metall- och träindustrifärger i norra 
och östra Europa.  

Men företagets starka ställning som leda-
re på hemmamarknaden är nyckeln till fortsatt 
framgång för Tikkurila och en hörnsten i vår stra-
tegi. På den punkten har ingenting ändrats se-
dan jag skrev ledaren till förra numret. Det ab-
soluta fl ertalet av våra produkter kommer att 
fortsätta att tillverkas i Finland, och FoU verkar 
och leds härifrån.

Vi fortsätter också att satsa för fullt på att ut-
veckla Temaspeed-konceptet för återförsäljare 
som en del av vår heltäckande kundservice. Vi 
är övertygade om att Temaspeed ger våra in-
dustrifärgkunder och återförsäljare liksom även 
Tikkurila Coatings en oslagbar konkurrensför-
del. I dag har vi i runda tal 300 Temaspeed-åter-
försäljare i nästan 30 länder.  

Det är med glädje som jag önskar alla våra 
läsare ett framgångsrikt år 2007! 

ILPO JOUSIMAA
CHEFREDAKTÖR

Tikkurila Coatings 
– en ännu mer internationell 

färgleverantör
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nyheter

I september 2006 köpte Tikkurila 
100 % av aktierna i Finncolor s.r.o. 
i Prag, Tjeckien. Bolaget bytte se-
dan namn till Tikkurila s.r.o. 

Finncolor har i några år varit en 
av importörerna av konsument-,
måleri- och industrifärg från Tikku-
rila i Tjeckien. Nu sköts all import 
av Tikkurila s.r.o.

Tikkurila har exporterat färg till 
Tjeckien sedan 1990-talets bör-

Tikkurila köpte

Stiftelsen Barnens dag som driver nöj-
esparken Borgbacken i Helsingfors har 
slutit ett nytt treårigt samarbetsavtal 
med Tikkurila för 2007–09. Andra sam-
arbetspartner är försäkringsbolaget Po-
hjola, mejeriföretaget Valio, S-gruppen 
(sammanslagnin av haldelslag) samt 
Sanoma Kaupunkilehdet tidningar.

Samarbetet med Stiftelsen Bar-
nens dag passar oss på Tikkurila av 
många anledningar. Både Borgbacken 
och Tikkurila är institutioner i många fi n-
ländares liv sedan åtskilliga generatio-
ner. Nöjesparken lämpar sig väl för oli-
ka kundevenemang eftersom många 
av våra kunder gärna deltar i våra eve-
nemang tillsammans med sina familjer. 
Även våra anställda och semestervika-
rier har kunnat roa sig på Borgbacken. 

Borgbackens färgvärld är på väg 
att förnyas och andelen naturmateri-
al i parkens konstruktioner blir större. 
Tikkurila Paints färgdesigner har hjälpt 
Borgbacken med kulör- och produkt-
val och detta samarbete fortsätter även 
i år. 

Färgglada stålkonstruktioner är in-
te bara en fröjd för ögat, de är av cen-
tral betydelse för säkerheten. Konstruk-
tioner skyddas med Tikkurila Coatings 

färger för stålytor som erbjuder ett lång-
varigt skydd mot korrosion. Det är sam-
ma slags påfrestningar som får stål att 
korrodera och betong att förvittra. Un-
derhållsmålning av vattenmagasin och 
golv utförs med Temafl oor-produkter. I 
kulörurvalet fi nns det alltid nyanser som 
passar in i den glada atmosfären på 
Borgbacken.

Mer än bara ett semestermål

Borgbacken håller på att utveckla akti-
viteter utanför sommarsäsongen. I ok-
tober 2006 anordnade man för första 
gången en Ljuskarneval som varade i 
en vecka. Karnevalen blev en framgång 
och det fi nns planer på att göra den till 
ett årligt återkommande evenemang. 
Specialbelysningen gjorde nöjespar-
ken till en fantastisk syn, och eldak-
robaternas föreställningar spred ännu 
mer ljus i höstmörkret. Entrén var gra-
tis och de fl esta av parkens attraktio-
ner var igång.

Nästa stora evenemang är en vin-
terkarneval som går av stapeln i febru-
ari 2007. Då kan man på Borgbacken få 
uppleva vinterns mirakel och kasta loss 
från vardagen. Utbudet kommer att va-

Samarbete med nöjesparken Borgbacken
ra helt annat än på sommaren, i stället 
för våghalsiga attraktioner kommer be-
sökarna att erbjudas en uppsjö av olika 
vinterjippon och muntrationer.

RIITTA ESKELINEN
MARKNADSINFORMATIONSCHEF
TIKKURILA PAINTS OY

FOTO: BORGBACKEN
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nyheter

säljbolag i Tjeckien

jan. Omsättningen inom Tikkurilas affärsverksamhet 
i Tjeckien 2005 uppgick till cirka 3 milj. euro, varav 
Finncolors andel var cirka 1 milj. euro.

Avsikten med företagsköpet är att förstärka Tik-
kurilas ställning i ett strategiskt kärnområde i Öst-
europa. Tikkurila s.r.o. har en egen försäljnings- och 
marknadsföringsorganisation samt ett lager i Prag. 
Produktutbudet består av färger som tillverkas i Fin-
land och Polen. 

ARJA SCHADEWITZ
INFORMATIONSSHEF
TIKKURILA OY

Tikkurila förstärker sin ställning på färgmarknaderna 
i Östeuropa enligt gällande strategi. Koncernen har 
meddelat att man köper 70 % av två färgfabriker i 
St Petersburg: OOO ”Gamma” och OOO ”Ohtinski 
zavod poroshkovyh krasok”.

Gamma är en av Rysslands ledande tillverkare 
av metallindustrifärg med en omsättning på cirka 8 
milj. euro och 110 anställda. Ohtinski zavod poros-
hkovyh krasok tillverkar och marknadsför pulverfärg 
under det egna varumärket OHTEK. Företagets om-
sättning uppgår till cirka 3 milj. euro och antalet an-
ställda till 50. 

Tikkurila har exporterat industrifärg till Ryssland 
och Sovjetunionen sedan 1970-talet. De nu aktuella 
köpen leder till avsevärt ökad försäljning och mark-
nadsandel på den ryska marknaden för industrifärg. 
De förvärvade företagen ombildas till nya bolag med 
namnen OOO ”Gamma Industrial Coatings” och OOO 
”Tikkurila Powder Coatings”.

ARJA SCHADEWITZ
INFORMATIONSSHEF
TIKKURILA OY

Över 400 utställare deltog i den internationella träbe-
arbetningsmässan i Lahtis 25–28.10.2006. Arrangö-
rer var Lahtis-mässan och Tekniska handelsförbun-
dets sektion för träbearbetningsmaskiner. Det stora 
antalet besökare på över 7 500 vittnar om det bre-
da intresset för maskiner, utrustningar och andra pro-
duktgrupper inom träbearbetningsbranschen.

Tikkurila Coatings mässmonter gick i en helt an-
nan stil än tidigare. Eftersom temat för vår utställning 
den här gången var vattenburna ytbehandlingspro-
dukter och -metoder måste montern göra ett extra rent 
och fräscht intryck.

Vi presenterade bl.a. UVITEC® som är en UV-här-
dande ytbehandlingsmetod för stolar och andra tre-
dimensionella objekt. Fördelarna med metoden är 
högre ytkvalitet, låg energiförbrukning, små VOC-ut-
släpp och praktiskt taget avfallsfri produktion.

Vattenburna Akvi Color AT-betser för industriell 
ytbehandling av möbler, dörrar och olika trä- och trä-
skiveytor inomhus väckte också intresse hos mäss-
besökarna.

HEIDI JUVONEN-LINDSTRÖM
MARKNADSKOORDINATOR
TIKKURILA COATINGS OY
FOTO: HEIDI JUVONEN-LINDSTRÖM

Vid Tikkurila Coatings sex meter långa demonstra-
tionsdisk i mässmontern fi ck besökarna känna på oli-
ka modellstycken som var behandlade med lämpliga 
färger, lacker och betser för industriell ytbehandling.

Stort 
intresse för 

Woodworking 
2006

Tikkurila köper 
industrifärgs-

produktion 
i Ryssland
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I förra numret av Ruter Coa-
ting publicerades en artikel 
om reduktion av organiska lös-
ningsmedel vid ABB Power 
Technologies AB i Ludvika. 
Sammanfattningsvis redovisa-
des även övergången till vatten-
buren färg vid målning av trans-
formatorer enligt bifogad tabell. 
Nu har ABB ersatt ett gammalt 
måleri med ett nytt som använ-
der det senaste som teknologin 
kan erbjuda. 

YIT Sverige AB, färgleverantören Tik-
kurila Coatings AB och utrustningsle-
verantören Wagner Sverige AB.

Sinnrikt styrsystem

Ett nytt måleri planerades och bygg-
des inom ett år. Den viktigaste kom-
ponenten i det nya måleriet är den 
s.k. Power-and-free-transportören 
som möjliggör stopp, start och väx-
ling mellan olika spår. Vidare kon-
struerades ett sinnrikt styrsystem 
som ger möjlighet att styra objekten 
individuellt. Objekten som skall må-
las hängs på vagnar där det aktuel-
la färgsystemet programmeras och 
vagnarna går till de sprutboxar som 
skall utnyttjas.

Efter applicering av grundfärgen 
går vagnarna till en lufttork, där vatt-
net avdunstar från färgfi lmen vid en 
extrem låg fuktighet. Den omgivande 
luften har torkats i en typ av torrlufts-
anläggning från Fuktkontroll AB som 
ger en relativ fuktighet på ca 3–4 % 
vid +40 grader. Detta gör att vattnet 
avdunstar extremt snabbt, samtidigt 
som det går åt bara hälften så myck-
et energi som i en vanlig konventio-
nell ugn.

Varje målad vagn går sedan till ut-
härdning i en förutbestämd tempera-
tur. Temperaturen i ugnen bestäms 
efter godstjocklek. Tjockt och massivt 
stålgods kräver högre temperatur än 
tunn aluminiumplåt.

Nytt måleri på ABB ger 
ännu mindre

utsläpp
LENNART BJÖRK, TEKNISK CHEF, TIKKURILA COATINGS AB
FOTO: ULF PALM

Efter ytterligare positiva erfa-
renheter av vattenburen färg 
var tiden mogen för ABB att 

ersätta det måleri som använt lös-
ningsmedelsburen färg med en ny 
målningsanläggning. I denna anlägg-
ning skall en stor mängd artiklar må-
las. Allt från tunna aluminiumobjekt 
till tjocka massiva stålobjekt måste 
kunna appliceras. 

Det viktigaste var att konstruera 
en så fl exibel och effektiv anläggning 
som möjligt. Ett projekt startades med 
deltagare från ABB, Michelsen Arki-
tekter AB, byggnadsentreprenören 
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Intelligent automat

Täcklacksmålningen, där olika ku-
lörer används, hanteras av en “in-
telligent” automat. På några sekun-
der spolar den utrustningen ren och 
hämtar fram önskad kulör samt blan-
dar denna med rätt mängd härdare.

Den nya anläggningen i Ludvika 
ersatte ett måleri som använde lös-
ningsmedelsburen färg. Utsläppen 
från det gamla måleriet renades i en 
förbränningsanläggning som var bå-
de energikrävande och kostsam. Må-
let med att ersätta lösningsmedels-
burna färger med vattenburna har 
alltså uppnåtts samtidigt som kapa-
citeten har ökat avsevärt. 

Tiden som det går åt att måla ett 
färgsystem i korrosivitetsklass C3 
respektive C4 har minskats från ett 
dygn till två och en halv timmar för ett 
C3-system och tre timmar för ett C4-
system. Idag plockar man hem jobb 
som tidigare målats hos legolacke-
rare. I sin personaltidning bedömer 
ABB Transformers att anläggningen 
troligen är världens bästa! •

Färgsystem för kvalifi cerade miljöer

Korrosivitesklass C3 enl. standarden  ISO 12944
Förbehandling Blästring till Sa 2½ enl. ISO 8501-1
Ytbehandling Skikttjocklek (μm torrfi lm)
Fontecryl APS   40
Fontecoat DF Isblå   60
Fontedur HB 80   60
Totalt 160

Korrosivitetsklass C4 enl. standarden ISO 12944
Förbehandling Blästring till Sa 2½ enl. ISO 8501-1
Ytbehandling Skikttjocklek (μm torrfi lm)
Fontezinc 80   40
Fontecoat DF Isblå                      2x70
Fontedur HB 80   60
Totalt 240
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Tidsåtgången vid målning, 
dvs. genomloppstiden i må-
leriverkstaden, är tillsam-

mans med antalet påföringar något 
man vill minska för att uppnå ökad 
effektivitet. Kraven som ställs på må-
lade ytor är längre livstid och bättre 
utseende.

Det räcker inte att färgen skyddar 
en yta av stål mot korrosion, färgen 
måste ha en god glans- och kulör-
beständighet. Dessutom ställer EU:s 
lösningsmedelsdirektiv krav på mins-

Enskiktsmålning 
av metallytor allt 

populärare
I dag ställs hela tiden allt fl er och nya krav på fär-
ger och målningsarbeten: högre effektivitet, lägre 
kostnader, bättre utseende och längre livslängd. En-
skiktsmålning är en av lösningarna på dessa utma-
ningar.

kade utsläpp av fl yktiga organiska 
föreningar (VOC). Allt detta har lett 
till ett kraftigt uppsving för enskikts-
målning. 

För enskiktsmålning fi nns det ett 
stort urval av färger från alkydfärger 
till polyuretanfärger. De färgtyper som 
är bäst lämpade för enskiktsmålning 
är tvåkomponents oxiranesterfärger, 
vattenburna akrylat- och epoxifärger 
samt epoxifärger utan lösningsmedel 
eller med hög torrhalt. 

LEENA TUISKU, FORSKNINGSCHEF
METALLINDUSTRIFÄRGER, TIKKURILA COATINGS OY
FOTO: HOGSTAD SVETS AB, BEST-HALL OY

Vilken produkttyp man ska välja 
beror på kraven som ställs på den 
färdiga ytan. Om den målade ytan 
kommer att utsättas för hårda me-
kaniska eller kemiska påfrestningar 
är det bäst att välja lösningsmedels-
fria eller high solids-epoxifärger. Poly-
uretanfärger är däremot bäst lämpa-
de för målning av objekt där det är 
viktigt att den målade ytan har god 
glans- och kulörbeständighet vid vä-
derpåfrestningar.

Best-Hall Oy i Finland använder Temacoat BH-epoxifärg för att skydda diverse stålkonstruktioner. 
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Ingen helt ny uppfi nning

Enskiktsmålning är inte i sig någon en 
helt ny målningsmetod. Den har an-
vänts i åratal för målning av diverse 
stålkonstruktioner. Då har det mest 
handlat om målning med sedvanliga 
alkyd- och epoxifärger.

Kundernas ökade krav på snab-
bare genomloppstider, längre livstid 
hos målade ytor och minskade lös-
ningsmedelsutsläpp har lett till en 
snabbt ökande utveckling på färger 
med hög torrhalt och på vattenbur-
na enskiktsfärger. De nya produkter-
na med hög torrhalt gör det möjligt att 
applicera tjockare fi lmskikt med en en-
da sprutning. På detta sätt kan man till 
exempel ersätta ett målningssystem 
med två färgskikt med enskiktsmål-
ning vilket ger snabbare produktion 
i måleriverkstaden och sänkta total-
kostnader.

Pulverfärg är ett annat alternativ vid 
enskiktsmålning, särskilt när det är vik-
tigt att minska utsläppen av lösnings-
medel. Pulverfärger innehåller inga 
fl yktiga organiska föreningar överhu-
vudtaget, dessutom kan översprutat 
pulver tillvaratas och återanvändas. 

Vid både enskiktsmålning och fl er-
skiktsapplicering måste ytan som ska 
målas förbehandlas och målningen 
utföras omsorgsfullt för ett lyckat slut-
resultat. Vid omläggning till enskikts-
målning är noggrann ytrengöring och 
målning ännu viktigare. Bästa vidhäft-
ning på underlaget får man om ytan 
blästras eller fosfateras efter borttag-
ning av smuts och fett.•

Hogstad Svets AB tillverkar trailers 
som målas med Temanyl PVB som 
grundfärg och Temadur SC 80 som 
täckfärg. 

Vattenburna färger

Fontecryl 25 är en vattenburen 
enkomponents akrylfärg som är 
lämplig för målning av stålkon-
struktioner, maskiner och utrust-
ningar i korrosivitetsklass C2 och 
C3.

Fontecoat EP 50 är en vatten-
buren tvåkomponents epoxifärg 
som är särskilt framtagen för en-
skiktsmålning. Färgen är lätt att 
applicera och vid enskiktsapplice-
ring med färgspruta kan man påfö-
ra 100–150 μm tjocka skikt. Färgen 
används mest för målning av ma-
skiner och utrustningar i process-
industrin. 

High solids-färger

Temalac SC 50 är en halvblank 
alkydfärg med korrosionsskydds-
pigment som passar som enskikts-
färg vid verkstadsmålning. Färgen 
har en torrhalt på cirka 60 volym-
% och kan vid enskiktsapplicering 
ge fi lmtjocklekar på 100–120 μm. 
Övertjocka fi lmskikt bör undvikas 
då oxidationshärdande färg tor-
kar klart långsammare vid tjocka 
skikt.

Temacoat SPA epoxifärger är 
lämpliga för målning av ytor av stål, 
aluminium och zink. De kan använ-
das för enskiktsmålning eller som 
grund- eller mellanstrykningsfärg i 
epoxi-polyuretansystem. De härdar 
vid låga temperaturer (0 °C) och är 
snabbt övermålningsbara.

Duasolid oxiranesterfärger är 
tjockskiktsfärger som kom ut på 
marknaden redan på 1980-talet 
för att ersätta epoxi- och polyure-
tanfärger av arbetshygieniska skäl. 
Oxiranesterfärger används för en-
skiktsmålning av maskiner och ut-
rustningar, mest lantbruksmaski-
ner och schaktmaskiner. Produkten 
kan erhållas i fl era olika glanser.

Färgerna i produktfamiljen Te-
madur SC är tvåkomponents po-
lyuretanprodukter med korrosions-
skyddspigment och hög torrhalt (ca 
65 volym-%). De är särskilt fram-
tagna för enskiktsmålning, men de 
kan också användas som täckfärg i 
epoxi-polyuretansystem. Färgerna 
i Temadur SC-familjen har utmärkt 
väder- och korrosionsbeständig-
het. De levereras i tre olika glanser: 
halvmatt, halvblank och blank. 

Temasolid polyuretanfärger 
med en torrhalt på över 80 volym-
% är produkter med en utomor-
dentligt god nötnings- och väder-
beständighet som medger ännu 
större minskningar av utsläppen 
på lösningsmedel. Dessa produk-
ter förkortar genomloppstiderna 
då de blir klibbtorra mycket snabbt. 
Trots den höga torrhalten och de 
korta torktiderna kan dessa färger 
appliceras med sedvanliga meto-
der. •

Produkter för 
enskiktsmålning



10

Vi har ofta fått ett önskemål från den 
skandinaviska marknaden om att in-
troducera en produkt med en låg lös-
ningsmedelhalt och med en särskilt 
stark tonvikt på god kulör- och glans-
hållbarhet. Efter ett omfattande ut-
vecklingsarbete har en tvåkompo-
nents polyuretanprodukt med namnet 
Temadur SC 80 lanserats.

Volymtorrhalten hos den nya fär-
gen är 65 % i leveransviskositet, vil-
ket motsvarar halten hos alternativa 
produkter på marknaden, t.ex. oxira-
nesterfärger. Färgen är blank, och det 
viktigaste är att utomhusbeständighe-
ten är överlägsen jämfört med många 
av de lösningsmedelsfattiga produk-
ter som fi nns på marknaden idag. 
Det innebär att de målade ytorna åld-
ras på samma sätt som ytor målade 
med polyesterpulver som ofta fi nns på 
samma objekt.

Goda applicerings- och 
torkningsegenskaper

Appliceringsegenskaperna hos Tema-
dur SC 80 är goda. Färgen kan app-
liceras i leveransviskositet med luft-
assisterad högtrycksspruta. Lämpligt 
tryck är ca 170–180 bar och munstyck-
et kan lämpligen ha storleken 0,013’’/ 
50°. Om detta relativt höga tryck av 
någon anledning inte kan uppnås, kan 
god sönderdelning uppnås genom att 
späda färgen med några procent lös-
ningsmedel. Uppvärmning kan också 

ge ett utmärkt resultat. Dock bör no-
teras att brukstiden förkortas vid för-
höjd temperatur.

En annan fördel med Temadur SC 
80 är de goda torkbetingelserna. Of-
ta används forcerad torkning i för-
höjd temperatur. Praktiska erfarenhe-
ter hos kunder visar att temperaturen 
i torkugnen kan sänkas med 20–30 
grader, då man målar med Temadur 
SC 80, jämfört med de temperaturer 
som konventionella oxiranesterfärger 
kräver.

Många användningsområden

Temadur SC 80 är en mångsidig pro-
dukt som kan användas som en-
skiktslack på blästrade stålytor. Den 
har även bra vidhäftning på släta plåt-
ytor och på en stor mängd olika plas-
ter och ytor målade med pulverfärg. 
Produkten innehåller aktiva korro-
sionskyddspigment som ger ett gott 
rostskydd. Temadur SC 80 kan ock-
så användas som täcklack i olika rost-
skyddssystem.

Produkten är särskilt framtagen 
som ett alternativ till oxiranesterfärg, i 
synnerhet då en förbättrad utomhus-
beständighet och alkaliresistens krävs 
i kombination med låg VOC-halt.

Temadur SC 80 är anpassad till 
nyanseringssystemet Temaspeed, vil-
ket innebär att produkten kan levere-
ras i vilken kulör som helst med snabb 
service. •

Temadur SC 80 
uppfyller marknadens önskemål

Temadur SC 80 är ett starkt alternativ när det gäller objekt 
som kräver låg VOC-halt samt förbättrad utomhusbestän-
dighet och alkaliresistens hos färgen.

LENNART BJÖRK, TEKNISK CHEF, TIKKURILA COATINGS AB  
FOTO: DYNAPAC

  Scandi

Scandinavium, Göteborgs 
stora evenemangsarena och 
Frölunda Indians hemma plan 
har haft en orangefärgad fa-
sad sedan anläggningen 
byggdes för ca 35 år sedan. 
Nu har den bytt kulör till sil-
vermetallic. Det fanns en sär-
skild avsikt med färgvalet: 
fasadbelysningen blir extra 
effektfull, när den gråa kulö-
ren refl ekterar ljus i olika ny-
anser.

MATS NORDIN , 
PRODUKTCHEF, ROSTSKYDD/VERKSTAD
TIKKURILA COATINGS AB
FOTO: KURT FREDRIKSON
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Det är ett mycket omfattan-
de arbete som har gjorts för 
att fräscha upp en av Gö-

teborgs mest kända byggnader. Den 
orangefärgade fasaden som tidigare 
var målad med ett alkydfärgsystem 
hade tappat sin glans och kulör un-
der tidens lopp.

Grundläggande ansiktslyftning

Hela fasaden, som består av korru-
gerad stålplåt, blästrades ren och 
målades med ett färgsystem som 
består av fyra skikt. Den totala skikt-
tjockleken uppgick till 320 μm, torrt 
skikt. Den totala ytan som målades 
var nästan 10 000 m2 och det gick åt 
ca 5 000 liter färg. 

Som grundfärg användes Tema-
zinc 88 som är en zinkrik tvåkom-
ponents epoxifärg. Som mellanfärg 
valdes Temacoat GPL-S MIO, en två-
komponents epoxifärg som är pig-
menterad med järnglimmer. 

Till sist applicerades Temadur 
HB 50, i silverfärgad kulör 7240 som 
täckfärg. Denna blanka tvåkompo-
nents polyuretanfärg, som innehål-
ler rostskyddspigment, lämpar sig väl 
som täckfärg på ytor som är utsat-
ta för svåra väderpåkänningar och 
kemiska påfrestningar. Den målade 
ytan håller sig snygg länge utan att 
krita och bevarar sin glans och kulör. 
Ytan är också lätt att tvätta och un-
derhålla.

 navium i Göteborg 
      bytte kulör

Effektiv Måleri AB som utförde 
målningsarbetet har gjort en utmärkt 
prestation under hård tidspress efter-
som EM i friidrott skulle starta, med 
ständig uppvaktning från miljömyn-
digheter, journalister och allmänhet. 
Resultatet blev över förväntan med 
tanke på att det är mycket svårt att 
applicera metallicfärg på så här sto-
ra ytor utan att det blir kulörskillnader. 
För Tikkurila Coatings AB är detta en 
fi n referens som vi hoppas kan leda 
till fl er liknande jobb.•

Scandinavium efter ommålningen.
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Efter att i många år ha levererat färg till sto-
ra broprojekt särskilt i de nordiska länder-
na används Tikkurila Coatings kunnande 

och avancerade målningssystem nu för målning av 
både gamla och nya broar i Ungern.

Bron över Donau i Dunaújváros

Bron över Donau i Dunaújváros är en del av mo-
torväg M8 som förbinder Transdanubiska höglan-
det väster om Donau med den stora ungerska slätt-
ten i landets sydöstra del. Bron som ligger 80 km 
söder om Budapest är 1 677 meter lång och en av 
de längsta broarna i Central- och Östeuropa. Bud-
geten för brobygget var 200 milj. euro. 

Bron består av tre separata sektioner. De två yt-
tersektionerna är 32,3 meter breda klassiska låd-
brosektioner byggda i stål, den ena 1 067 meter 
och den andra 302 meter lång. Mellansektionen 
är en 308 meter lång och nästan 41 meter bred 
bågbro. 

Denna typ av broar har använts i många länder 
i årtionden på grund av den stabila konstruktionen, 
men bron i Dunaújváros är den första i sitt slag i 

Tikkurilas målningssystem för stålbroar

Nya broar / utvändiga ytor 
Temazinc 99 zinkrik epoxigrundfärg   1 x 40 μm
Temacoat GPL-S MIO epoxifärg    2 x 90 μm
Temadur 50 polyuretantoppfärg   2 x 50 μm
 Totalt         320 μm

Nya broar / invändiga ytor
Temazinc 99 zinkrik epoxigrundfärg   1 x 40 μm
Temacoat GPL-S MIO epoxifärg  2 x 100 μm
Temacoat RM 40 epoxitoppfärg    1 x 80 μm
 Totalt         320 μm

Underhållsmålning
Temabond ST 200 epoxifärg 1 x 100 μm
Temacoat GPL-S MIO epoxifärg    2 x 80 μm
Temadur 50 polyuretantoppfärg   1 x 60 μm
    Totalt   320 μm

LÁSZLÓ BORÓK, CHEF FÖR TEMASPEED OCH 
GYÖRGY BOLDVAI, PRODUKTCHEF 

TIKKURILA KFT., UNGERN
FOTO: TIKKURILA KFT. OCH ARJA SCHADEWITZ

Millenniebron i Budapest i Ungern. 

Dator illustration om bron över Donau 
i Dunaújváros i Ungern. Ungerska broar  

    med färg från 
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Ungern. För att bygga bron krävdes 
24 000 ton stålkonstruktioner med 
okonventionella tekniska lösningar.

Ett nytt målningssystem för ungerska 
konstruktörer 
I Ungern är det ovanligt att använ-
da 320 μm tjocka målningssystem 
för broar även om detta är vanligt i 
t.ex. de nordiska länderna. Tikkurilas 
långa referenslista över broar som 
målats med detta system är mycket 
övertygande. 

Efter anskaffning alla nödvändiga 
tillstånd var det Tikkurila som vann 
anbudstävlingen om leverans av färg 
till målningen av mellansektionens 
utvändiga (80 000 m2) och invändi-
ga (30 000 m2) ytor. Dessa målades 
med Tikkurilas målningssystem för 
nya broar (se tabell). 

Det mest intressanta och utma-
nande vid brobygget var att lyfta den 
förmonterade bron på plats på bro-

pelarna. Bron i Dunaújváros blir fär-
dig sommaren 2007 efter en byggtid 
på över 24 månader. 

Millenniebron i Budapest

Andrássygatan från stadens cent-
rum till Hjältarnas torg blev tillsam-
mans med den historiska miljön runt 
torget upptagna på UNESCO:s lista 
över världsarv 2002. Torget som fi ra-
de sitt 70-årsjubileum 2006 är kantat 
av många historiska byggnader och 
museer.  Bakom torget ligger Stads-
parken och Stadsparkssjön. 

Millenniebron över Stadsparks-
sjön byggdes ursprungligen till Mil-
lennieutställningen 1896. Ytan på 
denna nitbro är nästan 7 000 m2 trots 
att den inte är längre än 85,2 meter, 
så det var mycket färg som gick åt när 
den skulle målas. 

Bron är en del av genomfarts-
leden till motorväg M3 som är det 
snabbaste sättet att ta sig ut ur hu-
vudstaden österut. Renoveringsarbe-
tet orsakade svåra trafi kproblem och 
tidtabellen för arbetenas slutförande 
var följaktligen mycket snäv. 

Utmanande renoveringsarbete 
Experterna hos Tikkurilas ungerska 
dotterbolag, Tikkurila Kft., rekommen-
derade ett epoxipolyuretansystem 
med epoximasticfärg som grundfärg 
för bron eftersom man då undviker 
problemet med blästring och målning 
av svåråtkomliga sektioner.

Rekommendationen antogs då 
detta målningssystem är särskilt 
lämpligt för underhållsmålning av 
objekt utomhus där förbehandlings-
grad Sa 2½ inte alltid kan uppnås. 
Det valda epoxipolyuretansystemet 
visade sig vara en utmärkt lösning 
också när det gäller korrosionsskydd 
av den gamla Millenniebron. 

Kulörer som 
matchar omgivningen 
Som kulör valdes TVT L441 på Tikku-
rilas Symphony-färgkarta som inne-
håller 2 436 kulörer. Många menar 

att denna påminner om den patine-
rade kulören hos Millenniemonumen-
tets bronsstatyer på Hjältarnas torg i 
närheten. 

Renoveringsarbetet var slutfört 
i november 2005 varefter bron åter 
öppnades för fotgängare och bilar. 
Anblicken av den 111 år gamla re-
noverade bron och tanken på att vi – 
om än i ringa mån – har bidragit till 
att Budapest har en plats på UNES-
CO:s lista över världsarv väckte star-
ka känslor hos oss. 

Eftersom kvarteren runt Millen-
niebron är de mest besökta i Buda-
pest är det tusentals turister varje år 
som får tillfälle att beundra vad vi har 
åstadkommit med produkter från Tik-
kurila Coatings.

Elizabethbron i Komárom

Ungern förlorade två tredjedelar av 
sitt territorium i första världskriget. 
I landets nordvästra del blev fl oden 
Donau gräns mot dåvarande Tjecko-
slovakien, dagens Slovakien, och 
staden Komárom delades upp mel-
lan de båda länderna. Elizabethbron 
över Donau som byggdes 1892 är 
sedan dess förbindelselänken mel-
lan ungerska Komárom och slovakis-
ka Komárno. Bron är 408 meter lång, 
5,6 meter bred och har en yta av stål 
på 35 000 m2.

Renoveringen av bron inleddes i 
början av 2006. Eftersom bron ock-
så är en gränsövergång var det inte 
möjligt att stänga av den helt för tra-
fi k i mer än två veckor. 

Vägbanan asfalterades om och 
metalldetaljerna målades med Tik-
kurilas system för underhållsmålning. 
Tillstånd att använda målningssyste-
met fi ck vi inhämta hos både unger-
ska och slovakiska vägmyndigheter, 
vilket gjorde projektet än mer intres-
sant. Renoveringen av bron tog näs-
tan ett år, och det var i december 
2006 som den vackra 114 år gamla 
bron kunde invigas. •

skyddas
 Finland
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Föreningen Satamajäänsärki-
jä (Hamnisbrytare) S/S Tur-
so rf fi ck arbeta hårt för att få 

hem fartyget till Finland våren 2004. 
Renoveringen av Turso har under de 
senaste åren varit ett intressant pro-
jekt för fackfolk inom många olika yr-
ken. Utvändigt har fartyget återställts 
till nästan ursprungligt skick, inklusive 
målningen i kulörer från 1945. Reno-
veringsarbetena har utförts på Svea-
borgsvarvet och på Isnäs varv i Per-
nå, Finland.

Turso, som ser ovanligt modern 
ut för sin ålder, ritades av Wärtsiläs 
fartygsingengör K. Albin Johans-
son. Kunnig  fackman innom ångbo-

Krigsskadeståndsfartyget 
Turso har äntligen återbör-
dats till Finland och rustats 
upp till ett kringseglande mu-
seifartyg. Händelsen är histo-
risk då hamnisbrytaren Turso 
endast var ett år gammal när 
hon överlämnades till Sovjet-
unionen 1945. 

Turso har en stolt air av svunna tider 
över sig. Hamnisbrytaren visades för 
första gången i renoverat skick för all-
mänheten sommaren 2006 i anslutning 
till internationella militärmusikevene-
manget Hamina Tattoo i Fredrikshamn, 
Finland.

tar Esko Härö har varit huvudansvarig 
för renoveringen.

Byggd under kriget

Tursos historia började i juli 1942 när 
Wärtsiläs varv i Sandvik och Hamn-
nämnden i Helsingfors undertecknade 
ett avtal om att bygga en hamnisbryta-
re/bogserbåt åt Helsingfors stad.

Hamnnämndens årsberättelse 
från 1944 meddelar att fartygsbygget 
var försenat på grund av råvaru- och 
arbetskraftsbristen. Hamnisbrytaren 
kunde därför inte sjösättas förrän i ja-
nuari 1944 då hon döptes till Turso.

Nyheter om sjösättningen, dopet 
och överlämnandet av fartyget möttes 

KrigsskadeståndsfartygetTurso
i Tikkurilas 

kulörer
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med tystnad i pressen. Ingen av dåti-
dens största tidningar nämnde Turso 
med ett ord när det begav sig. Anled-
ningen är uppenbar: Fortsättningskri-
get pågick för fullt, och den första om-
fattande bombningen av Helsingfors 
inträffade i början av februari. Under 
kriget var hamnar och varv utsatta för 
angrepp, men Turso skadades inte i 
någon av bombningarna.

Turso det enda 
återlämnade fartyget 

Efter renoveringen förs Turso till Salu-
torgshamnen i Helsingfors och förtöjs 
vid Lübeckskajen där hon låg under 
krigsåren. Turso kommer att besöka 
alla hamnstäder vid kusten under de 
närmaste åren. Hon är också fl agg-
skepp för de ångfartyg som fortfaran-
de är i drift i Finland. 

Turso är det enda krigsskade-
ståndsfartyget som återlämnats till 
Finland. Föreningen som nu äger 
henne tänker använda Turso som ett 
kringseglande museifartyg som för-
medlar ångfartygstraditionen till efter-
kommande generationer.

TEXT OCH FOTO:
SANNA ALA-SEPPÄLÄ

Källor: Material från föreningen Sata-
majäänsärkijä S/S Turso yhdistys ry

Ytterligare information om 
Tikkurila Coatings marinfärger:
info.coatings@tikkurila.com 
eller tel. +358 9 8577 4605

Turso är renoverad med 
färgsystem från Tikkurila
Däckskonstruktionerna är målade 
med alkydfärger som är väl lämpa-
de för målning av klimatutsatta ytor 
av stål. Grundfärg är TEMAPRIME 
EUR och täckfärg TEMALAC FD 80. 
Däckskonstruktions täckfärgens ku-
lör Hawanna brown TVT 177Y och 
skorstens gul TVT J303.

Stålskrovet är målat med TEMA-
BOND WG 300 epoxifärg som är en 
kompakt skyddsfärg med god be-
ständighet mot nötning och nedsänk-
ning i vatten.

Nästan alla länder har egna lagar som 
kräver att offentliga byggnader ska va-
ra brandskyddade. Skydd av stålkon-
struktioner i byggnader med svällan-
de brandskyddsfärg är inte något nytt 
men har under årens lopp blivit en ex-
tremt viktig fråga. 

Tikkurila Coatings har ett sorti-
ment av brandsvällande färger som 
kunderna kan välja från allt efter be-
hov. I produktfamiljen Nonfi re ingår bå-
de vattenburna (Nonfi re S100-serien) 
och lösningsmedelsburna (Nonfi re 
S200-serien/FIREFLEX) produkter 
för brandskyddsmålning av stålytor. 

Dessa produkter kan appliceras 
på olika slag av byggnadsdelar, t.ex. 
balkar, pelare och rörbalkar. Deras 
brandklass varierar mellan 30, 60 och 
90 minuter. Nonfi re S104 är en av de 
produkter i Nonfi re-familjen som säljer 
bäst. Färgen är godkänd av Finlands 
Stålbyggnadsförening TRY (TRY-
95-2005), SITAC AB (Swedish Insti-
tute for Technical Approval in Con-
struction, 0170/05) och International 
Fire Consultance Ltd (Warras Fire 
Research Report,  NEN 6072:2001). 

Tikkurilas brandsvällande färger 
är endast avsedda för professionellt 
bruk. Applicering av dem  är en uppgift 
som alltid ska utföras av specialister 
som är särskilt utbildade av Tikkuri-
la Coatings. Målningsarbeten av det-
ta slag kräver ännu mer planering och 
större noggrannhet än målning med 
konventionella industrifärger. Försum-
lighet vid appliceringen kan i värsta 
fall leda till allvarliga konsekvenser.

Samarbete i Benelux

Tikkurila Coatings B.V. i Holland bör-
jade aktivt söka efter nya marknader 
för brandsvällande färger 2004 men 
stötte snabbt på problem hos entre-
prenörerna.

 – Vi beslutade då att endast arbe-
ta tillsammans med ett godkänt före-
tag där personalen är förtrogen med 
Nonfi re-produkterna och har genom-
gått våra kurser i korrekt användning 
av våra produkter. Samarbetet med 
Braverte B.V. vars verksamhet täcker 
hela Beneluxområdet löper friktions-
fritt, berättar Stanley Peters, VD för 
Tikkurila Coatings B.V. 

 – De har utmärkta kontakter med 
konstruktionsföretag, arkitekter och 
lokala målningsentreprenörer, vilket 
borgar för god service till alla kunder 
som behöver brandskyddsmåla bygg-
nadsdelar, sammanfattar Peters.

 – Tikkurila Coatings har försett 
oss med mjukvaran Steelcalc som 
kommer väl till pass vid beräkning av 
erforderliga torrfi lmtjocklekar på oli-
ka material, berättar Hans Lauffer,
VD för Braverte B.V. – Förutom pla-
nerings- och målningsarbeten erbju-
der vi också våra kunder möjlighet att 
teckna underhållsavtal med oss. Av-
talet omfattar årlig inspektion av de 
brandskyddade ytorna, och vårt före-
tag utför underhållsmålning vid behov, 
fortsätter Lauffer. 

I slutet av varje arbete erhåller 
kunden skriftlig garanti på att Nonfi -
re-produkterna är applicerade enligt 
de förkalkylerade fi lmtjocklekar som 
är nödvändiga för att uppnå de kräv-
da brandskyddande egenskaperna 
vid vissa brandklasser. 

Bravertes och Tikkurila Coatings 
mål är att erbjuda våra kunder bästa 
möjliga service hela vägen från plane-
ring till underhåll av målade ytor. 

STANLEY PETERS
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
TIKKURILA COATINGS B.V.
FOTO: STANLEY PETERS

Brandsvällande färg
skyddar mot eld
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FSPFSP
samarbetspartner

Ytor som utsätts för växlande 
väderförhållanden och me-
kanisk nötning måste skyd-

das mot både korrosion och brand. 
Gångbron till Heureka i Dickursby, 
Vanda, och bron till Högholmen i Hel-
singfors är tillsammans med praktiskt 
taget alla större broar i Finland väl-
kända exempel på objekt som FSP 
har skyddsmålat.

Världens största lyxkryssnings-
fartyg, pappers- och cellulosafabri-
ker, kraftverk och parkbänkarna i 
Helsingfors är objekt som FSP har 
målat. Ytbeläggning av betong och 
montering av komponenter ingår ock-
så i FSP:s verksamhet. 

Framåt i en positiv anda

Verkställande direktören Pentti Vir-
tanen började arbeta på FSP i bör-
jan av 2000-talet. Han är utbildad ma-
skiningenjör och var tidigare anställd 
hos YIT med placeringar i både Fin-
land och utlandet. 

Samtidigt med att han sadlade 
om till ytbehandlingsbranschen bör-
jade Virtanen bygga ett hus åt sig och 
familjen i Kervo.

– Huset målade vi med färger från 
Tikkurila, och det ser fortfarande bra 
ut. Förra sommarens projekt var en 
sommarstuga, som också målades 
med samma beprövade produkter.

Förutom sitt arbete och sina bygg-
projekt får Virtanen också tid över till 
motorcyklar och golf. Miljöfrågor är vik-
tiga för honom. Pentti Virtanen med-
ger att han alltid har varit nyfi ken och 
optimistisk av sig. Han tror att hans 
positiva tänkesätt har hjälpt honom att 
anta allt större utmaningar.

– Oavsett hur jag faller tror jag att 
jag alltid kommer ner på fötterna. Ne-
gativa saker kan man ofta förvandla 
till styrkor om man bara vill, fi losofe-
rar Virtanen. Han hade bara arbetat 
i branschen ett par år när den eko-
nomiska krisen i början av 1990-ta-
let fi ck metallindustrin att falla in i en 
djup recession.

– Då fi ck vi lov att tänka positivt. 
Vi började leta efter uppdrag i utlan-
det och fi ck på så vis hög sysselsätt-
ning för våra anställda.

Före Pentti Virtanen leddes FSP 
länge av verkställande direktör Heik-
ki Ylärakkola. – Ylärakkola arbeta-
de framgångsrikt på att få företaget 
att växa fram till 2000-talets början, 
då han gick i pension. Han var ock-
så aktiv inom rostskyddsentreprenö-
rernas samarbetsförening Suomen 
Korroosiourakoitsijat ry som bevakar 
branschintressen, och medlemmar-
na består av  rostskyddsföretag. För-
eningen är medlem av Finlands må-
larmästarförbund. 

Miljöfrågorna allt viktigare

Rostskyddsbranschen utvecklas 
snabbt. Olika certifieringssystem 
stöder branschföretagen i deras ut-
veckling. Kvalitetssystem, miljösys-
tem och standarder för arbetshygien 
och arbetssäkerhet hjälper företagen 

Rostskyddspecialisten
expanderar

      i öst
FSP Finnish Steel Painting Oy är ett av nordens största 
rostskyddsföretag och marknadsledare i branschen. Fö-
retaget utför produktmålning samt rostskyddsmålning av 
fartyg, broar och nykonstruktioner. Ytbehandling vid varv, 
brobyggen och olika projekt håller företaget sysselsatt i 
Finland och utomlands.

TEXT: SANNA ALA-SEPPÄLÄ
FOTO: TIKKURILA OCH SANNA ALA-SEPPÄLÄ
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att utveckla verksamheten. Oavsett 
om FSP arbetar på land eller vid vat-
ten destruerar man färgavfall på före-
skrivet sätt. Färgburkar går självklart 
till återvinning. Och FSP håller reda 
på hur underleverantörer och samar-
betspartner hanterar avfallet.

– Vi kräver att de sköter sig lika 
bra som vi. Miljöfrågor var inte lika 
uppmärksammade förr, men som tur 
är har miljömedvetandet vaknat nu, 
resonerar Virtanen.

– Jag är född på landet och miljön 
har alltid betytt mycket för mig. Jag 
är glad över att vi på FSP också har 
börjat uppmärksamma miljöfrågorna 
mer än tidigare.

Start vid Nestes oljeraffi naderi 

Föregångaren till FSP inledde sin 
verksamhet på Neste Oils raffi nade-
ri i Borgå på 1960-talet. På den ti-
den fanns det inget företag i Finland 
som kunde åta sig rostskyddsarbe-
tet, så Neste anlitade ett företag från 
Sverige för uppgiften. Detta företag 
bestämde sig sedan för att grunda 
dotterföretaget Alukrom Oy som ut-
vecklades till en stark aktör på den 
finländska marknaden. Alukrom 
blev marknadsledande särskilt inom 
varvssektorn.

Under den ekonomiska krisen i 
början av 1990-talet beslutade äga-
ren att skilja Alukrom från moder-
bolaget. 1994 bildades FSP Finnish 
Steel Painting Oy med nya ägare. Ak-
tiemajoriteten innehades i början av 
svenska intressenter och huvudäga-
re var en advokat från Sverige.

FSP ägs i dag företrädesvis av 
fi nländare, men den svenska advo-
katen har fortfarande en liten aktie-
post i företaget. På 1990-talet fanns 
det några andra förhållandevis sto-
ra och starka aktörer på marknaden, 

utbildningsdagar om rostskydd och 
vi har fl era gånger deltagit i dem.

Virtanen anser att helheten är 
det viktiga i samarbetet mellan före-
tagen.

– Hög teknisk kvalitet, säkra och 
skräddarsydda leveranser, problem-
lösning och god service är alla lika 
viktiga frågor för oss. Dessutom är 
det viktigt att vi talar samma språk, 
konstaterar Virtanen.

– Tikkurila och FSP är marknads-
ledare i var sin bransch. Men vi får 
inte glömma bort att det fi nns andra 
aktörer också. Båda har vi våra star-
ka sidor, som vi måste utveckla för att 
trygga vår fortsatta verksamhet. •

– Vi förutsätter att våra samarbets-
partner sköter sina miljöfrågor lika 
bra som vi. Dessa frågor har man inte 
beaktat så mycket förr, men som tur är 
har miljömedvetandet vaknat nu, reso-
nerar Pentti Virtanen.

men FSP:s nya ägare trodde ändå på 
framgång och utvecklade olika fram-
tidsvisioner.

1999 köpte FSP upp ytbehand-
lingsföretaget Suomen Teollisuuspin-
noite, och några år senare övertog 
man YIT:s ytbehandlingsverksamhet. 
På 2000-talet har man också köpt ett 
antal andra företag. – Tillväxt och ex-
pansion har länge ingått i vår strate-
gi, berättar Pentti Virtanen.

FSP har starka dotterbolag i Ryss-
land och Estland. – Vi expanderar på 
samma sätt som Tikkurila, det fi nns 
en utmärkt marknadsnisch för oss i 
öst. Vi exporterar fi nländskt know-
how till Ryssland och Estland, berät-
tar Virtanen vidare.

Svårt att fi nna arbetskraft

Virtanen grämer sig över rostskydds-
branschens dåliga image. På företa-
get som omsätter nästan 30 milj. eu-
ro är man rädd för att det snart kan 
bli svårt att hitta yrkeskunnig arbets-
kraft.

– Den stora utmaningen för oss 
under de närmaste åren är att få tag 
på yrkeskunnigt folk när stora ålders-
klasser går i pension och lämnar ar-
betslivet.

Virtanen tror att arbetskraft från 
utlandet kommer att bli viktig för FSP 
inom några år. Han inser att rörlig ut-
ländsk arbetskraft kommer att vara 
en positiv faktor för den fi nländska 
ekonomin. Redan i fjol var 20 % av de 
anställda vid företaget (inkl. underle-
verantörer) medborgare i andra län-
der än Finland. 

Samarbete mot 
gemensamma mål

FSP har samarbetat med Tikkuri-
la i åtskilliga år. – Vi skräddarsyr vå-
ra tjänster efter kundens behov, och 
väntar oss samma sak av Tikkurila. 
Färger måste utvecklas i takt med att 
situationen förändras och ha teknisk 
kapacitet för optimalt rostskydd och 
bästa möjliga produktmålning. Inom 
FoU är Tikkurila branschledare, sä-
ger Virtanen om samarbetet mellan 
företagen.

– Tikkurila är ett stort och starkt 
internationellt företag. Dessutom er-
bjuder Tikkurila mycket intressanta 
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SYSTEMGUIDE ROSTSKYDD & VERKSTAD

En ny, lättare metod att välja 

korrosionsskydd
Vilket färgsystem och vilka produkter skall kunder välja för att 
uppnå önskat korrosionsskydd? Många upplever det som en 
djungel att välja mellan olika system för ett visst målningsob-
jekt. Tikkurilas svenska säljbolag Tikkurila Coatings AB har 
nu utvecklat en webbaserad systemguide som underlättar 
valet av rätt färgsystem med produkter för rostskydd och 
verkstadsindustri.

Takkonstruktionerna 
på Centralstationen i 
Helsingfors är korro-
sionsskyddade med ett 
målningssystem som 
uppfyller kraven enligt 
miljöklass C3.

Fördomsfri färgsättning på 
korrosionsskyddet på stål-
konstruktionerna i saluhal-
len Lehel i Budapest.
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  Systemguide innehåller al-
la godkända färgsystem 
från Tikkurila Coatings Oy 

med testrapporter samt bildbevis på 
system som testats i Sverige sedan 
2000, berättar Lennart Björk, teknisk 
chef på Tikkurila Coatings AB i Stock-
holm.

Tikkurilas produkter 
testas hårt med bra betyg

Alla Tikkurilaprodukter genomgår tes-
ter både i laboratorie- och utomhus-
miljö, innan de släpps ut på markna-
den. Miljön på Bohus-Malmön på den 
svenska västkusten är väldigt krävan-
de, och därför väljer Tikkurila Coat ings 
att testa sina färgsystem här under 
naturliga förhållanden (läs mera om 
detta i Ruter Coating nr 34/2006).

Testerna görs mestadels på fält-
stationen Kvarnvik som drivs av Kor-
rosionsinstitutet SCI AB. Kvarnvik 
ligger nära havet, vilket ger tuffa för-
hållanden för provpanelerna. Kor-
rosionsinstitutet har över 20 års er-
farenhet av klimatprovningar, och 
många företag hyr plats på provsta-
tionen för att testa sina produkter un-
der verkliga förhållanden.

Provpanelerna med färgsyste-
men exponeras från 6 månader till 4 
år beroende på korrosivitetsklass. De 
hängs ut med 45 graders vinkel mot 
söder för att påfrestningen på färg-
systemet skall bli så stor som möj-
ligt. Dessutom dubbeltestas alla färg-
system som testas på Kvarnvik med 
SCAB-test i Finland, där provpane-
lerna sprayas med saltvattenlösning 
två gånger i veckan. På så sätt får 
man en jämförelse av påfrestningar-
na på provpanelerna.

– 85 % av alla färgsystem från 
Tikkurila Coatings som testats här är 
för närvarande godkända enligt BSK 
99 (Boverkets handbok om stålkon-
struktioner), vilket ger ett mycket bra 
betyg åt våra produkter, konstaterar 
Björk. 

Testrapporter ger bevis

Tikkurila Coatings Oy:s forsknings-
laboratorium för metallindustrifärg i 

Vanda, Finland, är ackrediterat av FI-
NAS (Finnish Accreditation Service), 
vilket innebär att man kan testa och 
godkänna färgsystem enligt BSK 99 
och ISO 12944-6.

Laboratoriet testar bl.a. rostgrad, 
blåsbildning, sprickbildning och av-
fl agning enligt standard. Man gör vid-
häftningstest och utvärderar hur kor-
rosionen spridit sig från repa och från 
frilagd kant. Alla tester dokumenteras 
i ett intyg som sedan läggs in i sys-
temguiden tillsammans med en bild 
av provpanelen.

En systemguide med 
uppdaterad information

Alla testade och godkända färgsys-
tem med dokumentation från Tikkuri-
la Coatings har därmed samlats i en 
webbaserad guide, som är ett lätthan-
terligt verktyg för att hitta rätt färgsys-
tem och även vara säker på att få ett 
system som klarar av de förhållanden 
som krävs. Systemguiden innehåller 
information om vattenburna och lös-
ningsmedelsburna färgsystem i olika 
korrosivitetsklasser med hållbarhet, 
färgtyp och skikttjocklek.

Vidare ser man en bild på provpa-
nelernas utseende efter exponering-
en samt testresultaten. På en del färg-
system fi nns även referensbilder på 

målningsobjekt – detta är något som 
kommer att byggas ut ytterligare.

Tikkurila fortsätter att utveckla 
och testa både nya och befi ntliga pro-
dukter, bl.a. satsas det stort på vat-
tenburna alternativ. Alla nya godkän-
da färgsystem läggs kontinuerligt in, 
vilket gör att systemguiden alltid är 
uppdaterad med det senaste. Under 
2006 gjorde man guiden åtkomlig via 
Extranet för Temaspeed-återförsälja-
re, så att de alltid har tillgång till den 
senaste versionen.

– Vi är glada över att kunna pre-
sentera denna systemguide för Rost-
skydd & Verkstad efter fl era års hårt 
arbete med tester och dokumenta-
tion, avslutar Lennart Björk. – Med 
hjälp av systemguiden har Tikkuri-
la Coatings AB gjort det lättare för 
Temaspeed återförsäljare att hjälpa 
kunderna värdera de olika systemen 
och deras prestanda och att hitta rätt 
färgsystem. •
EVA PAANANEN
MARKNADSKOORDINATOR
TIKKURILA COATINGS AB
FOTO:TIKKURILA OCH MATS NORDIN

För mer information kontakta:
Lennart Björk, teknisk chef
Eva Paananen, 
marknadskoordinator
Tikkurila Coatings AB

Kvarnvik fältstation i Sverige.
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Vid beläggning av betong-
golv måste man vara lika nog-
grann som när man målar me-
tallbalkar, transformatorer eller 
schaktmaskiner, även om app-
liceringsmetoderna och pro-
dukterna avviker från vanlig in-
dustrimålning. Problem som 
uppstår vid golvbeläggning be-
ror oftast på vårdslöshet eller 
kanske på okunnighet. Denna 
artikel lämnar information som 
hjälper läsaren till rätta.

Nedan delas golvbelägg-
ningsprocessen in i tre fa-
ser och kritiska detaljer i 

respektive fas tas upp.

1. Grundning

Grundningen är det viktigaste arbets-
momentet vid beläggning av betong-
golv. Av de kända problemen hand-
lar de överlägset fl esta om att man 
på något sätt har slarvat med grund-
ningen. Ju större fysisk belastning ett 
golv måste tåla, desto noggrannare 
bör man vara vid grundningen. I det-
ta avseende skiljer sig beläggning av 

golv inte från sedvanlig korrosions-
skyddsmålning.

Underlag
Betongunderlaget skall ha en drag-
hållfasthet på minst 2,5 MPa vid tungt 
belastade golv i industrilokaler eller 
därtill avsedda produkter. Motsvaran-
de krav för medeltungt belastade ytor 
är 1,2 MPa. Epoximassa krymper nå-
got när den härdar och kan orsaka 
förhållandevis stora spänningar i un-
derliggande skikt. Risken är stor för 
att beläggning lagd på t.ex. spackel 
med låg draghållfasthet släpper efter 
en tid. Draghållfastheten hos allmänt 

Som tål att titta och gå på 

betonggolv
MAGNUS ENGBLOM, FORSKARE/METALLINDUSTRIFÄRGER, TIKKURILA COATINGS OY

FOTO: TIKKURILA ARKIV, VOITTO NIEMELÄ, TUOMAS PIETINEN

Köpcentret Ideapark nära Tammerfors i Finland 
har en karta på golvet som kommer att isas inför 
curlingmatchen mellan Sverige och Finland vå-
ren 2007. Ytan har behandlats med Temafl oor 210 
epoxilack.
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använda utjämningsspackel ligger 
i regel betydligt under gränsvärdet, 
och beläggning på spackelytor re-
kommenderas därför inte.

Underlaget skall vara torrt och 
golv som har direkt kontakt med 
marken måste ha någon form av 
fuktspärr som hindrar genomträng-
ning av vatten och vattenånga från 
betongen. Alla lösningsmedelsfria 
golvmassor är ogenomträngliga för 
vatten och ånga, vilket gör att osmo-
tiska trycket från uppåtstigande vat-
ten med tiden blir så stort att belägg-
ningen släpper. 

Förbehandling
Cementhuden måste först avlägsnas 
från ytan på ny betong. Anledningen 
är att cementhud har en mycket då-
lig draghållfasthet. Vanligen tar man 
bort den med hjälp av blästring, fräs-
ning eller slipning. Man kan också 
beta med saltsyra, men då blir gol-
vet vått och man måste vänta tills be-
tongen har torkat till föreskriven nivå 
för produkten som skall appliceras. 
Ju tjockare beläggning man ämnar 
applicera, desto djupare profi l skall 

man fräsa i betongen för att åstad-
komma ordentlig vidhäftning. 

Grundning
Primern skall alltid vara förtunnad för 
god inträngning i betongen. Grund-
ningen måste nästan alltid utföras två 
gånger för att åstadkomma en porfri 
yta.  Eventuella större ojämnheter och 
gropar skall lagas med tillräckligt håll-
fast kitt eller med sandfylld primer. 

Övermålningstiden som anges i 
produktdatabladen för primern mås-
te givetvis anpassas efter temperatu-
ren i luften och betongen vid applice-
ringstillfället. Om övermålningstiden 
överskrids bör ytan på grundnings-
medlet slipas lätt för att säkerställa 
vidhäftningen. Slipdammet skall av-
lägsnas omsorgsfullt innan man app-
licerar beläggningen.

Om den relativa luftfuktigheten är 
över 80 % när epoxigrundning utförs 
kan det på ytan bildas en ljus vax-
artad hinna som ger sämre vidhäft-
ning åt beläggningen. Hinnan måste 
avlägsnas genom tvättning med lös-
ningsmedel eller slipas bort.  

Dålig draghållfasthet hos underlaget 
och dålig förbehandling kan leda till 
att beläggningen lossnar.

Ett tjockt skikt oförtunnad grundlack 
har inte trängt in ordentligt i underla-
get. Beläggningen saknar sand som 
fyllmedel för att minska spänningen.

Ideapark har omväxlande mönster på golven. De har strukits med Temafl oor 25 
polyuretanlack tre gånger för att yrotna ska vara hållbara och lätta rengöra.
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2. Beläggning

Beläggningsarbetet kräver noggrann-
het. Erfarna golvläggare brukar vara 
medvetna om detta, och då är proble-
men som kan tänkas uppstå mer kos-
metiska än tekniska. Oerfarna golv-
läggare kan dock göra sig skyldiga till 
slarvfel som beskrivs nedan.

Planering
När man skall belägga golv är det vik-
tigt att arbetet planeras ordentligt så 
att det löper smidigt och att man er-
håller ett gott slutresultat. Saker man 
måste beakta är bl.a. var komponen-
terna skall blandas, var redskapen 
skall tvättas, var arbetet skall påbör-
jas, hur piggrollningen skall utföras, 
hur golvlutningen skall beaktas och 
hur golvbrunnarna skall täckas med-
an man arbetar. Om man har glömt 
bort något i planeringen kan slarvfel 
uppstå, som beror på brådska och le-
der till att onödiga fel måste rättas till 
i efterskott.

Innan man börjar blanda tvåkom-
ponentsprodukter skall man se till att 
alla erforderliga redskap, allt mate-
rial och rätt material fi nns på plats. 
Brukstiden för lösningsmedelsfria 
tvåkomponentsbeläggningar är bara 
ca 15–30 minuter beroende på om-
givningens temperatur, vilket gör att 
beläggningen måste användas ome-

delbart efter blandningen av kompo-
nenterna. Detta är en stor skillnad 
jämfört med andra produkter som 
kan ha brukstider på fl era timmar. 

Appliceringsförhållanden
Produktens krav i fråga om lufttem-
peratur, relativ luftfuktighet och be-
tongens relativa fuktighet framgår 
av produktdatabladet. Temperaturen 
har stor betydelse för produktens 
torkhastighet och brukstid. Luftfuk-
tigheten kan påverka torktiden och 
utseendet på den färdiga ytan, med-
an betongens fuktighet i regel påver-
kar vidhäftningsförmågan. Följande 
gränsvärden är förhållandevis vanli-
ga: temperatur lägst +15 oC, relativ 
luftfuktighet högst 80 % och betong-
ens relativa fuktighet högst 97 %.

Blandning av komponenter
Komponenterna skall blandas om-
sorgsfullt. Tvåkomponentsprodukter 
skall alltid blandas maskinellt åtmins-
tone ett par minuter. Färg- eller lack-
delen skall vanligen omröras för sig 
innan komponenterna blandas. Om 
innehållet i burkarna skall delas upp 
i mindre mängder skall båda kompo-
nenterna omröras före uppdelning-
en, och naturligtvis skall man noga 
se till att komponenterna delas upp i 
rätt proportion.

Eventuellt fyllsand tillsätts först ef-
ter blandning av komponenterna.

Applicering
Den omsorgsfullt blandade golvmas-
san hälls ut på golvet och sprids med 
ett lämpligt verktyg, t.ex. en distans-
raka. För att jämna ut beläggningen 
och eliminera luftbubblor skall mas-
san piggrollas ca 10 minuter efter 
appliceringen.

När man har hällt ut massan skall 
man inte skrapa ur burken eller stäl-
la den upp och ner för att låta inne-
hållet rinna ner på golvet. Rester-
na skall man i stället lägga till nästa 
massasats. Om man låter massa rin-
na ur burken får man nästan säkert 
ett ringformat märke med mjuka kan-
ter på golvet som är besvärligt att åt-
gärda i efterhand.

Produktdatabladet anger hur 
länge massan måste härda innan 
golvet kan tas i bruk.

3. Slutresultatet 
– ett hållbart golv

Förutsatt att golvbeläggningen är vald 
efter avsedd belastning, att den är om-
sorgsfullt och yrkesmässigt applicerad 
och att underhållsanvisningarna för be-
läggningen följs, har betonggolvet fått 
ett skydd som håller i åratal.•
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Temaspeed

Under de två senaste åren 
har nätverket fortsatt att ex-
pandera till nya länder, bl.a. 

Frankrike, Grekland och Tyskland. 
Gemensamt för de nya Temaspeed-
handlarna i dessa tre länder är deras 
starka övertygelse att återförsäljare 
skapar mervärde genom att satsa på 
god service och effektiv logistik.

Intrama erbjuder kunderna god 
service och bra mervärde 

Intrama Eurl som grundades 1973 i 
Blyes nära Lyon tillverkar markerings-
färg och -pennor för i första hand me-
tall- och bilindustrin. Produkterna 
marknadsförs huvudsakligen genom 
företagets nätverk av återförsäljare. 
Intramas välutbyggda nätverk och 
etablerade kontakter med den färg-

de snabbare än planerat. Utan loka-
la återförsäljares service och snabba 
leveranser hade det varit omöjligt för 
Tikkurila Coatings att ta hand om des-
sa kunder på distans från Finland. 

Gemensamt för Intramas och Tik-
kurilas affärsverksamheter är deras 
starka betoning av kvalitet och mer-
värde. Sedan slutet av 2006 har Intra-
ma ISO 9001-certifi ering för framställ-
ning av markeringsfärg, nyansering 
av industrifärg och marknadsföring 
av båda. God kundservice och bra 
mervärde för kunden är grundbulten 
för långvariga kundrelationer. Olivier 
Magnin ser med tillförsikt på företa-
gets nuvarande affärsmodell, vilket 
bekräftades då en ny Temaspeed-bu-
tik öppnades i Paris i slutet av förra 
året.

-servicenätverk expanderar i Europa

Återförsäljarnätverket Temapeeds snabba expansion 
gör att Tikkurila Coatings kan erbjuda både nya och in-
ternationellt verksamma kunder ännu bättre service än 
tidigare. I skrivande stund har vi redan auktoriserade 
återförsäljare för industrifärg i 27 länder i Europa och 
Centralasien. 

köpande metallindustrin utgör en ge-
digen grund för den nuvarande verk-
samheten och för uppbyggnaden av 
en Temaspeed-kedja för industrifärg 
i Frankrike.

Intramas verkställande direktör 
Olivier Magnin är mycket nöjd med 
de utbildningar och det tekniska stöd 
som företaget fi ck av Tikkurila då man 
startade Temaspeed-verksamheten. 
Aktiva utbildningsinsatser höjer åter-
försäljarnas yrkeskunnande och hjäl-
per dem att fi nna de bästa lösning-
arna som tillfredsställer kundernas 
behov. 

Leveranserna av färg till franska 
dotterbolag och underleverantörer till 
Tikkurilas kundföretag har hjälpt Intra-
ma att snabbt komma igång med den 
nya verksamheten. Det var en posi-
tiv överraskning att försäljningen öka-

PETRI JÄRVINEN, DIREKTÖR, AFFÄRSSTÖD, TIKKURILA COATINGS OY
FOTO: INTRAMAS OCH FAßMAS ARKIV

Utbildning i användningen 
av nyanseringsprogrammet 
Colour Composer på Intrama. 
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Temaspeed...

Viktigt att återförsäljare 
byter erfarenheter

Berling S.A. är ett familjeföretag som 
tillverkar konsument- och målerifärg. 
Det grundades 1983 av den nuva-
rande ägaren Kyriakos Konstantini-
dis. Företaget är beläget i Inofi ta nära 
miljonstaden Aten. Förutom den eg-
na tillverkningen har Berling – en av 
Greklands fem ledande färgtillverka-
re – redan sålt Tikkurilas konsument- 
och målerifärg på den grekiska mark-
naden i fl era år.

Det var företagets utbyggda distri-
butionsnät och etablerade kundkrets 
som skapade sådan efterfrågan ock-
så på industrifärg att man beslutade 
att förbättra kundservicen genom att 
bredda produktsortimentet. Det tidiga-
re samarbetet med Tikkurila på kon-
sument- och målerisidan ledde nu till 
samarbete med Tikkurilas industrifär-
ger.

Grekiska kunder har redan tidigare 
kunnat bekanta sig med Tikkurilas in-
dustrifärger och Temaspeed-koncep-
tet på byggmässan i Aten. Särskilt i 
början är mässor ett viktigt redskap 
för marknadsföring när ett nytt varu-
märke och produktsortiment ska gö-
ras kända bland nya kunder. 

Berlings försäljningschef med an-
svar för industrifärg Panagiotis Gala-
nopoulos tror att det fi nns särskilt stor 
efterfrågan på den grekiska markna-
den på produkter som uppfyller VOC-
direktivens krav, t.ex. epoxi- och po-
lyuretanfärger med hög torrhalt. Han 
är mycket nöjd med de utbildningar 
som Tikkurila har anordnat och an-
ser att utbyte av erfarenheter med Te-
maspeed-återförsäljare i andra länder 

är mycket viktigt. Efter diskussioner 
med kollegerna har man kommit fram 
till marknadsförings- och servicekon-
cept som har blivit till nytta för industri-
färgskunder i Grekland också.

Stark tilltro till 
Temaspeed-konceptet

Pigrol Farben GmbH är från början 
ett tyskt familjeföretag som grunda-
des 1934. Företaget framställer och 
marknadsför huvudsakligen färger 
och lacker för skydd av träytor. I an-
slutning till förvärvet av Alcro-Beckers 
blev Pigrol en del av Tikkurila år 2000. 
Företagets två traditionella varumär-
ken, Pigrol och Kulba, har man distri-
buerat runtom i Tyskland med hjälp av 
en välutbyggd kedja av återförsäljare. 
Företagets verkställande direktör Pe-
ter Bräunlein anser att Temaspeed-
konceptet, som betonar god service 
och mervärde för kunden, platsar väl 

i företagets försäljningsstrategi och på 
den tyska marknaden.

Rekryteringen av Temaspeed-
återförsäljare har kommit igång på all-
var i Tyskland. Förra året började fem 
nya återförsäljare med butiker i Alten-
burg, Dormagen, Neu Ulm, Waldshut-
Tiegen och Wesel sälja industrifärg 
från Tikkurila. Bräunlein tror att anta-
let återförsäljare åtminstone kommer 
att fördubblas 2006, eftersom många 
av företagets nuvarande återförsälja-
re har visat intresse för Temaspeed-
konceptet.

Pigrols företagsamme vd Bräun-
lein tror starkt på Temaspeed-kon-
ceptet där grundkomponenterna god 
service och snabba leveranser tillsam-
mans med ett brett produktsortiment 
resulterar i mycket nöjda kunder. Pig-
rol kan på ett snabbt och enkelt sätt 
erbjuda en mängd vatten- och lös-
ningsmedelsburna alternativ i tusen-
tals nyanser anpassade till kundens 

behov. Peter Bräun-
lein ser ljust på Te-
maspeed-konceptets 
framtid både i Tysk-
land och på nya väx-
ande marknader.•
De blåa burkarna från 
Tikkurila Coatings 
har fått utrymme i bu-
tiken av den nya åter-
försäljaren Faßma i 
Dormagen, Tyskland.

Intramas moderna huvudkontor 
med produktionsanläggningar i 
Blyes, Frankrike.
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Temaspeed
erövrar Ryssland

Det är i detta syfte och för att 
kunna erbjuda förstklassig 
service nära kunden som 

Tikkurila Coatings har skapat nät-
verket av Temaspeed-återförsäljare. 
Vårt mål är att inom ett par år bygga 
ut detta nätverk så att det täcker he-
la Ryssland.

Gynnsam utveckling 
på färgmarknaden

Den ökande bruttonationalproduk-
ten och tillväxten i vissa industribran-
scher får analytiker att göra optimis-
tiska prognoser om utvecklingen på 
den ryska färgmarknaden. Den ryska 
förbrukningen av färg ligger på cirka 
fem liter per capita jämfört med 10–
12 liter i Europa, men den ökar he-
la tiden.

På senare tid har det framgått klart 
att färgtillverkning är en lönsam in-

Den ryska marknaden för färg inklusive industrisektorn utvecklas mycket 
snabbt just nu. För att betjäna våra kunder i detta väldiga land måste vår lo-
gistik vara effektiv. 

dustribransch och att färgmarknaden 
kännetecknas av skarp konkurrens. 
Färgtillverkarna möter nya utmaning-
ar när de söker utveckla konkurrens-
kraftiga produkter som uppfyller den 
ryska marknadens behov. En av des-
sa utmaningar är att snabbt kunna 
ta fram färg i en viss kulör. Den ef-
fektivaste lösningen här är att färger-
na nyanseras så nära kunden som 
möjligt. 

– Tikkurila Coatings erbjuder in-
dustrifärgsanvändarna effektiva lös-
ningar oavsett var de är verksamma. 
Våra lokala Temaspeed-återförsälja-
re känner till sina kunders behov och 
kan erbjuda dem individuell service, 
säger Pertti Silander, direktör med 
ansvar för Tikkurila Coatings försälj-
ning i Ryssland och andra OSS-län-
der.

– Vårt mål är att före slutet av 
2008 bygga ut vårt nätverk av Te-

maspeed-återförsäljare i Ryssland 
så att det täcker hela landet från St 
Petersburg till Vladivostok.

Nyansering gagnar 
alla parter

Nyansering av industrifärg är en var-
daglig företeelse i Europa, men i 
Ryssland har man ännu inte kom-
mit igång på allvar. Våra erfarenhe-
ter i Ryssland av nyanseringssyste-
met Temaspeed Premium, som är 
skräddarsytt för industrifärg, visar att 
det erbjuder obestridliga fördelar bå-
de för kunder och för logistikkedjan i 
dess helhet.

Ekonomiska faktorer
Basfärgerna framställs på fabrik i 
stora mängder, vilket sänker tillverk-
ningskostnaderna per liter rejält. 
Framtagning av mindre mängder av 

OXANA SCHEGOLEVA, LANDSANSVARIG TEMASPEED, OCH OLGA CHERNYKH, MARKNADSCHEF, 
ZAO TIKKURILA COATINGS, SAMT PETRI JÄRVINEN, DIREKTÖR FÖR AFFÄRSSTÖD, TIKKURILA COATINGS OY

FOTO: PETRI JÄRVINEN OCH ANATOLI MIHAILUS

Ett utbildningstill-
fälle för Temaspeed-
återförsäljare 
arrangerades i 
S:t Petersburg.
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Metallkonstruktioner och pelare i affärs- 
och nöjeskomplexet Most-City Center i 
Dnepropetrovsk är målade två gånger 
med Temabond ST 300 epoxifärg.

Bron till Komsomolön i fl oden Dnepr 
skyddas av två skikt Temabond ST 200 
epoxifärg.

Tikkurila har exporterat färg till 
Ukraina sedan början av 1980-
talet, men tills helt nyligen var 
det importörerna som tog hand 
om distributionen. År 2005 ut-
sågs en försäljningschef för 
Ukraina med uppdrag att byg-
ga upp ett team som satsar sär-
skilt på marknadsföring till den 
lokala industrin i landet. Tikku-
rilas andel av marknaden för 
industrifärg i Ukraina växer nu 
stadigt.

ARJA SCHADEWITZ, TIKKURILA OY
FOTO: ALEXANDER V. LEBEDEV, OOO 
SILTA-COLOR OCH
ARJA SCHADEWITZ

kulörta färger sker snabbt och effek-
tivt genom att basfärgerna nyanseras 
lokalt av Temaspeed-återförsäljaren. 
Nyanseringsmaskinen doserar exakt 
rätt mängd nyanseringspasta i bas-
färgen, och efter blandning är färgen 
färdig att användas. De låga tillverk-
ningskostnaderna tillåter återförsäl-
jarna att följa en fl exiblare prispolitik, 
vilket onekligen innebär en konkur-
rensfördel för dem.

Effektiv logistik
Möjligheten att framställa färg i öns-
kad kulör nära kunden minskar beho-
vet av lagerutrymme och ger kortare 
leveranstider.

Kundbaserad verksamhetsmodell
Nyansering är ett effektivt alternativ 
för industrier som använder många 
olika kulörer och för tillverkare som 
erbjuder sina kunder ett stort urval 
av kulörer. 

Reproducerbara kulörer
Med hjälp av nyansering kan man ta 
fram exakt samma kulör gång efter 

gång. Det spelar ingen roll hur lång 
tid det har gått sedan färgen köp-
tes eller ytan målades. Vid efterbe-
ställning hos närmaste Temaspeed-
återförsäljare behöver kunden bara 
ta med sig färgkoden som användes 
vid det föregående nyanseringstillfäl-
let. Färgen är färdig i önskad kulör på 
några minuter.

Regionalisering av 
den ryska marknaden

En rad regionala marknader för färg 
är snabbt på väg att utvecklas i Ryss-
land, till exempel i Sibirien och Ural-
området. Vi kommer att fi nnas på 
plats med nya Temaspeed-butiker. 

Temaspeed-återförsäljare med 
tillgång till automatiska nyanserings-
maskiner har mycket goda framtids-
utsikter. Deras butiker blir raskt popu-
lära eftersom kunder som följer med 
sin tid snart vänjer sig vid nyheter – 
god service inte att förglömma – och 
vill använda dem även i fortsättning-
en i allt större omfattning. 

Temaspeed-återförsäljarna får 
långtgående marknadsföringsstöd 
och ett omfattande utbildningspaket 
från oss för att kunna ge sina kunder 
bättre service. Tikkurila Coatings re-
gelbundet återkommande utbildning-
ar, reklam- och informationsmateri-
al och tekniska stöd innebär tydliga 
konkurrensfördelar för Temaspeed-
återförsäljarna.

Helt nyligen köpte fem återförsäl-
jare automatiska nyanseringsmaski-
ner för att kunna erbjuda sina kun-
der ännu bättre kvalitet och service. 
Snabba leveranser och professio-
nell service lokalt nära kunden är av 
största vikt när man vill etablera lång-
variga kundrelationer.•

Direktör Pertti Silander ser optimis-
tikt på Temaspeeds tillväxtmöjlighe-
ter i Ryssland.

Temaspeed erövrar Ryssland...
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Tikkurila Coatings etablerar sig i

Ukraina
Tikkurila Coatings kontor ligger 

nära Kievs centrum i lokaler 
som delas med TOV Tikkuri-

la, ett  bolag för konsument- och må-
lerifärg som bildades sommaren 2006 
efter Tikkurilas förvärv av återstående 
49 % av aktierna i Kolorit Paints. Tik-
kurilas industrifärgsverksamhet kan 
nu dra fördel av TOV Tikkurilas infra-
struktur och tjänster. De största vin-
sterna här handlar bl.a. om adminis-
tration, lagerhållning och logistik.

– I dagens läge har vi ett litet team 
med ansvar för kunder inom trä- och 
metallindustrin som sköter marknads-
föringen av våra industrifärger i Ukrai-
na. Egentligen skulle vi behöva mer 
folk för att uppnå ett bättre resultat, 
men våra konkurrenter står inför ex-
akt samma problem  – för få anställ-
da, berättar försäljningschef Jakovs 
Boksboims.

Tikkurila Coatings har i dag ett 
täckande nätverk av återförsäljare i 

landet vilka säljer metall- och träindu-
strifärg samt golvbeläggningar. – De 
mest lovande marknaderna fi nns in-
om träindustrin och byggnadssektorn, 
anser Boksboims.

Lockande tillväxtmarknad

I ett land med nästan 50 miljoner in-
vånare är chanserna för snabb tillväxt 
goda. I Ukraina pågår nu en formida-
bel byggnadsboom. Färgförbrukning-
en i landet är än så länge blygsam, 
bara lite över fem liter per invånare 
och år, så det fi nns gott om utrymme 
att växa.

Bruttonationalprodukten i Ukrai-
na är också låg, bara 5 000 euro per 
invånare 2004, men landet är sakta 
på väg att repa sig. I sin årliga rap-
port om ekonomisk frihet konstatera-
de Wall Street Journal nyligen att fö-
retagsklimatet i Ukraina är bättre än i 

t.ex. Ryssland och att konkurrensen i 
landet ännu inte är särskilt hård.

Mångsidig industristruktur

– Industrin i Ukraina är mycket diversi-
fi erad: bl.a. fi nns det tung industri, bil-, 
byggnads-, trä-, textil- och livsmedels-
industri, förklarar Boksboims. – En del 
av dessa industrier är företag av sov-
jetisk typ, en del är modernare. Som-
liga ägs av lokala intressenter, andra 
av utländska.

Industrin är koncentrerad till stora 
städer som Kiev, Donetsk, Dnepropet-
rovsk, Odessa, Krivoi Rog och Niko-
laev. Dessutom fi nns det industrier på 
landsbygden, främst i landets centrala 
och östra delar samt på Svartahavs-
kusten och längs fl oden Dnepr.

Den totala marknaden för färg i 
Ukraina, inklusive konsument och må-
leri samt industri, uppgår till 290 000 
ton per år. Andelen industrifärg lig-
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Pro-Väri
– en Temaspeed full  

Temaspeed har blivit en fram-
gång i Finland också. Färg-
specialisten Pro-Väri Oy 

med butiker i Salo och Åbo är ett ex-
empel på detta. Temaspeed-koncep-
tets fördelar har tillsammans med 
Pro-Väris över tjugoåriga erfarenhet 
av industrifärg visat sig vara en myck-
et lyckad kombination.

– Vårt mål har alltid varit att erbju-
da topprodukter samt säker och sak-
kunnig kundservice till industrier och 
fackmän i branschen. Temaspeed-
samarbetet är på sätt och vis en na-
turlig utbyggnad av vårt serviceutbud, 
säger Harri Litsilä, verkställande direk-
tör för Pro-Väris arbetsställe i Salo.

Tydligt koncept övertygar

Vad innebär det för Pro-Väri att va-
ra Temaspeed-återförsäljare? – Den 
viktigaste fördelen för oss var att Tik-
kurila Coatings erbjöd ett enhetligt 
och tydligt paket för service till an-
vändarna av industrifärg, berättar Lit-
silä. – Tack vare Temaspeed kan vi nu 
erbjuda ett mycket omfattande pro-
dukt- och kulörurval till våra kunder i 
olika branscher av industrin. 

– ”Temaspeed-paketet” omfattar 
bland annat enhetlig utformning av 
butiker och marknadsföringsmaterial 
samt omfattande stöd och utbildning 
från Tikkurila. – Det intima samar-
betet har resulterat i klart bättre och 

enklare kommunikation mellan oss. 
Utbildningarna både på det teoretis-
ka och på det praktiska planet där 
Tikkurila delar med sig av sina erfa-
renheter och kunskaper har varit till 
stor nytta för vår kundservice, förtyd-
ligar Harri Litsilä. – Vi har alltid fått 
svar – även på knepiga frågor.

Hela konceptet bygger på Tikku-
rila Coatings avancerade nyanse-
ringsteknologi och moderna fi losofi  
av basfärgsproduktion. Dessutom är 
det enligt Litsilä ett stort plus att Te-
maspeed är ett internationellt känt, 
komplett servicepaket: – Möjligheter-
na till utbyte av idéer och erfarenhe-
ter med andra Temaspeed-återförsäl-
jare hemma i Finland och utomlands 
är en av konceptets starka sidor.

Kunden vinner stort 

– I synnerhet är det slutkunderna – 
målare, utrustningstillverkare, bygg-
herrar, planerare – som haft nytta av 
nätverket av Temaspeed-återförsäl-
jare, berättar Pro-Väris Harri Litsilä. 
En typisk kund väljer färger från Tik-
kurila eftersom denne vill ha ekono-
miskt slagkraftiga och säkra lösning-
ar för sina produkter. – Tillsammans 
med kunden tar vi fram de ytbehand-
lings- och metodalternativ som pas-
sar bäst för uppgiften och ser till att 
produkterna levereras enligt över-
enskommen tidtabell.

Temaspeed är ett koncept som Tikkurila Coatings lanserade för 
drygt ett år sedan runt om i Europa. Konceptet har varit en fram-
gång både för återförsäljare av industrifärg och framför allt för de-
ras kunder. Temaspeed-återförsäljare fi nns redan i 27 länder. Ny-
komlingar är Frankrike och Grekland som har gett servicen till 
industrifärgskunder ett lyft till en helt ny, hög nivå.

ger på cirka 90 000 ton och förde-
lar sig på 50 000 ton metallindustri-
färg och 40 000 ton träindustrifärg. 
Tillväxttakten på marknaden är ca 
10 % per år.

Allt hårdare konkurrens

Konkurrensen är enligt Jakovs 
Boksboims hård inom alla sektorer 
för industrifärg, särskilt i Kiev samt 
i landets centrala delar och gräns-
områden. – Konkurrenterna är mest 
västerländska företag, men vi har 
också lokala konkurrenter på mark-
naden. Ryska företag har ännu in-
te någon särskilt stark närvaro här. 
De vanligaste konkurrensmedlen är 
pris, kampanjer, tekniskt stöd och 
utbildning.

Just nu är det alkyd- och nitro-
cellulosaprodukter som efterfrågas 
mest, men polyuretanbaserade fär-
ger är också populära. Med några få 
undantag fi nns det än så länge inga 
trender som visar på tydliga tillväxt-
möjligheter för miljövänliga produk-
ter som vattenburna, lösningsme-
delsfria och high solids-färger, men 
det fi nns dock undantag.

Produkter från Finland 
och Polen

Produkterna som Tikkurila levere-
rar till sina kunder i Ukraina fram-
ställs i Finland och Polen. Kundser-
vice omfattar också teknisk support 
och utbildning. Vid behov kan stöd 
också erhållas från fi nländska kol-
leger, särskilt i frågor som rör trans-
porter och dokumentation.

– Tikkurila Coatings framtid i 
Ukraina ser ut att vara ljus, säger 
Boksboims avslutningsvis. – Just nu 
importerar vi färg från Finland, och 
snart kommer vi att ha införsel från 
Polen också . Här fi nns mer än nog 
för oss att göra. Temaspeed-åter-
försäljarna spelar en mycket viktig 
roll som blir ännu viktigare i framti-
den. De har egna företag i alla delar 
av landet, något som ger alla kun-
der tillgång till industrifärg från Tik-
kurila.•

Ukraina...
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servicebutik

För kunderna är det mycket viktigt 
att de får alla ytbehandlingsprodukter 
från samma leverantör och samma 
återförsäljare. Då kan de vara säkra 
på få exakt rätt kulör vid efterbeställ-
ning, och att eventuella reklamatio-
ner sköts på ett korrekt och smidigt 
sätt. – Och Tikkurilas kraftiga sats-
ning på utvecklingen av Temaspeed-
konceptet sporrade oss till att inves-
tera i en utbyggnad av våra lokaler 
för att kunna erbjuda kunderna ännu 
bättre service.

”Allt-från-samma-ställe-fi losofi n” 
leder naturligtvis också till snabbare 
direktleveranser till kunderna. Pro-
Väri har dessutom kompletterat sitt 
servicekoncept med en internetbutik 
där kunderna kan beställa verktyg 
och måleritillbehör dygnet runt.

Härtill kommer att Temaspeed är 
ett framtidssäkert koncept. – Beho-
ven och kraven hos användarna av 
industrifärg håller på att förändras 
både i Finland och ute i Europa. Även 
vi på Pro-Väri har märkt att kunder-
na numera fäster större vikt vid kost-
nader och produktkvalitet. Dessutom 
har bland annat VOC-direktivet gjort 
miljö- och arbetssäkerhetsfrågor vik-
tiga, framhåller Litsilä. – Dessbättre 
är Tikkurila pionjär här också.

Mer information: www.provari.fi
www.temaspeed.com

TEXT: NIKO KILKKI, COPYWRITER, 
RECOMMENDED FINLAND OY
FOTO: PRO-VÄRI OCH MATTI SULANTO

Personalen i Pro-Väris butik i Salo hälsar kunderna välkomna till 
den nya utbyggnaden på öppningsdagen.

“Pålitlig kundtjänst, snabba leveranser och Tikkurilas högklassiga mål-
ningsmaterial borgar för nöjda kunder”, framhåller Harri Litsilä, vd för 
Pro-Väri i Salo.
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Just nu är det två VOC-direktiv 
som gäller i Europeiska unio-
nens medlemsländer – VOC-

direktivet för anläggningar och VOC–
direktivet för produkter. Båda syftar 
till att begränsa utsläpp av fl yktiga or-
ganiska föreningar. Utsläppen anses 
påskynda klimatuppvärmningen och 
denna vill man bromsa upp genom att 
införa utsläppsbegränsningar.

VOC-direktiven 
börjar snart verka

  med full kraft 

Begränsningarna av lösningsmedelsutsläpp och VOC-direktiven är 
något som Ruter Coating redan har skrivit om i fl era år, men det är 
först nu som direktiven börjar verka med full kraft på den dagliga 
verksamheten hos både leverantörer och avnämare av färg.   

VOC-direktivet för 
anläggningar kom först

VOC-direktivet för anläggning-
ar (1999/13/EG) införlivades i fi n-
ländsk lag med statsrådets förord-
ning 435/2001. Förordningen anger 
gränsvärden för utsläpp av organis-
ka lösningsmedel för ett stort antal in-
dustriella och kommersiella verksam-
heter. Den totala årsförbrukningen av 

lösningsmedel avgör om en anlägg-
ning behöver miljötillstånd eller om 
anmälan till datasystemet för miljö-
vård räcker. 

Det var nya anläggningar som 
2001 och 2004 först omfattades av 
förordningens bestämmelser. Mot-
svarande bestämmelser för befi nt-
liga anläggningar trädde i kraft i ok-
tober 2004, och skärpta gränsvärden 
för dessa kommer att gälla från okto-
ber 2007.

ARTO NUMMELA, CHEF FÖR TEKNISK SERVICE, TIKKURILA COATINGS OY
FOTO: VOITTO NIEMELÄ OCH TIKKURILA



31

Gränsvärdena för årsförbrukning-
en av lösningsmedel i tabell 1 avgör 
om en anläggning omfattas av VOC-
direktivet för anläggningar. Om en me-
tallindustrianläggnings årsförbrukning 
av lösningsmedel vid ytbehandling 
och ytrengöring överstiger tröskelvär-
det i tabellen måste företaget ansö-
ka om miljötillstånd för anläggningen. 
För träindustrins del stadgar VOC-för-
ordningen att alla anläggningar som 
använder mer lösningsmedel än 10 
ton/år skall ansöka om miljötillstånd. 
Direktivet omfattar träindustrianlägg-
ningar vars förbrukning av lösnings-
medel är större än 15 ton/år. 

En anläggning har enligt direktivet 
två möjligheter att minska sina lös-
ningsmedelsutsläpp: antingen genom 
att minska utsläppet av avgaser eller 
genom att upprätta en minsknings-
plan för användningen av lösnings-
medel. Avgasrening är ett ekonomiskt 
genomförbart alternativ endast för 
mycket stora användare av organis-
ka lösningsmedel, medan stora och 
medelstora företag i stället har valt att 
upprätta minskningsplaner. 

Genom att begränsa utsläpp i av-
gaser minskar man s.k. skorstensut-
släpp. Gränsvärdena (i mgC/m³) i ta-
bell 1 anger maximala VOC-utsläpp 
i avgaser när dessa minskas genom 
t.ex. termisk förbränning. 

Anläggningar som följer en minsk-
ningsplan för lösningsmedelsutsläpp 
skall hos leverantören av ytbehand-
lingsmedel inhämta uppgifter om den 
totala mängden torrsubstansämnen 
och organiska lösningsmedel i de fär-
ger, lacker, härdare och förtunning-
ar som de använder och inrapporte-
ra dessa till myndigheterna. Med hjälp 
av verksamhetsspecifi ka koeffi cienter 
kan man utifrån torrsubstansens vikt 
räkna fram ett gränsvärde för totala 
VOC-utsläpp som jämförs med för-
brukningen av organiska lösnings-
medel. Om förbrukningen är stör-
re än gränsvärdet för totala utsläpp 
måste förbrukningen av lösningsme-
del minskas. 

Tabell 1 anger också övre gräns-
värden för förbrukningen av lösnings-
medel (i ton/år) vid olika verksamhe-
ter. Direktivet ställer hårdare krav på 
anläggningar som överskrider de öv-
re gränsvärdena. Anläggningar vars 
årsförbrukning av lösningsmedel lig-
ger nära de övre gränsvärdena kan 
drabbas av problem om produktions-
volymen på årsbasis ökar. Ett pro-
duktsortiment som uppfyller kraven i 
förhållande till det lägre gränsvärdet 
uppfyller inte nödvändigtvis kraven i 
förhållande till det högre gränsvärdet. 
Sådana företag måste följaktligen va-
ra extra uppmärksamma när de ser 
över sitt produktsortiment och när 
de övervakar sin lösningsmedelsför-
brukning. Utsläppsberäkningar mås-
te ta hänsyn till förväntade ökningar 
av produktionsvolymerna.

Tabell 1. Tröskelvärden och gränsvärden för utsläpp i avgaser 
VOC-direktivet för anläggningar (1993/13/EG, bilaga IIA).

Verksamhet

Förbrukning
av lösnings-
medel (ton/år)

Gränsvärde för 
utsläpp i avga-
ser (mgC/m³)

Gränsvärde för
diffusa utsläpp (i 
% av använda lös-
ningsmedel)

Målning / ytbeläggning, 
målning av metall

> 5–15
> 15

100
75/50

25
20

Målning av träytor
> 15–25

> 25
100

75/50
25
20

Ytrengöring
> 1–5

> 5
20
20

15
10

Annan ytrengöring
> 2–10

> 10
75
75

20
15
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Information och 
hjälp från Tikkurila 

Tikkurila informerar på begäran sina 
kunder om de totala mängderna ytbe-
handlingsmedel och lösningsmedel i 
sålda produkter. Dessutom har tillsam-
mans med kunder gjorts  utsläppsbe-
räkningar och tagits fram planer för 
minskad lösningsmedelsanvändning 
i deras produktion. 

Företag har redan i några års tid 
varit skyldiga att rapportera sin tota-
la årsförbrukning av lösningsmedel till 
myndigheterna. Dessa använder upp-
gifterna som utgångspunkt för bedöm-
ningar av framtida behov att minska 
användningen av lösningsmedel.

Myndighetskontakter 
i nyckelposition

Den viktigaste verksamhetsprincipen 
för företag är att de skall stå i stän-
dig kontakt med lokala och regionala 
myndigheter. Det lönar sig att i förväg 
underrätta myndigheterna om väsent-
liga verksamhets- och produktänd-
ringar. Sina egna planer kan man få 
godkända i förväg och i knepiga situ-
ationer kan man inhämta myndighe-
ternas uppfattning och tolkning i frå-
gan innan man sätter igång.

Alla företag har egna rutiner för 
tillverkning, teknologi, lösningsme-
delsanvändning och lösningsme-
delsutsläpp, vilket gör att myndighe-
ternas tolkningar som baserar sig på 
anmälningar och tillståndshandlingar 
kan variera beroende på region. Mil-
jötillstånd är offentliga handlingar, och 
det kan vara en god idé att gå igenom 
några sådana innan man skriver sina 
egna ansökningshandlingar. Om fö-
retaget saknar egna resurser för att 

skriva ansökningshandlingar för mil-
jötillstånd lönar det sig att anlita ex-
tern experthjälp.

VOC-direktivet 
för produkter tillkom senare

VOC-direktivet för produkter (2004/42/
EG) antogs 30 april 2004 och trädde i 
kraft 1 januari 2007 i Europeiska uni-
onens samtliga medlemsländer. Di-
rektivet begränsar användningen av 
organiska lösningsmedel i vissa fär-
ger och lacker. Lösningsmedelshal-
ten i måleriprodukter har inte tidigare 
varit föremål för begränsningar i Fin-
land. Direktivets bestämmelser omfat-
tar produkter för reparationsmålning 
av fordon samt färger och lacker som 
används för målning av byggnader, 
byggnadsdekorationer, fasta inred-
ningar och byggnadskonstruktioner.

Bestämmelserna gäller enligt direk-
tivet inte anläggningar eftersom dessa 
redan omfattas av VOC-direktivet för 
anläggningar, och Finland avser att ge 
detta direktiv högsta prioritet. 

Men i till exempel Danmark har 
myndigheterna gjort den tolkning-
en att VOC-direktivet för produkter 
bedöms som viktigare än direktivet 
för anläggningar. Detta skulle bety-
da att alla industrianläggningar mås-
te använda färger och lacker som är 
godkända enligt VOC-direktivet för 
produkter när de ytbehandlar fasta 
byggnadskomponenter. Lösningsme-
delsanvändningen vid dansk tillverk-
ning av komponenter som inte är av-
sedda för byggnadsändamål regleras 
då endast av anläggningsdirektivet.

EU:s medlemsländer skall utse 
en behörig myndighet som skall an-
svara för att de skyldigheter som fast-

ställs i direktivet fullgörs. Dessutom 
skall medlemsländerna upprätta ett 
övervakningsprogram för att kontrol-
lera att direktivet följs.  Detta kan vi-
sa sig bli en mycket krävande upp-
gift för berörda myndigheter. I Finland 
är det Miljöcentralen SYKE som har 
detta övervakningsansvar i samarbe-
te med miljöministeriet. 

VOC-märkning av 
färgförpackningar

VOC-direktivet för produkter kräver 
att tillverkare och importörer av pro-
dukter inom direktivets tillämpnings-
område från 1 januari 2007 (första fa-
sen) och från 1 januari 2010 (andra 
fasen) endast får släppa ut produk-
ter som uppfyller direktivets krav på 
marknaden. Förpackningarna mås-
te vara märkta med uppgift om pro-
duktens kategori och underkategori 
enligt direktivet, tillämpliga gränsvär-
den för fl yktiga organiska föreningar i 
g/l enligt direktivets bilaga II och max-
imal halt av VOC-föreningar i g/l i den 
form produkten har när den är färdig 
att användas.

På färgburkarna från Tikkurila 
Coatings fi nns den föreskrivna märk-
ningen tryckt på etiketten. På en burk 
Temacoat GPL-S Primer står det till 
exempel:

VOC 2004/42/EC (cat A/j) 550 g/l 
(2007), 500 g/l (2010)
Temacoat GPL-S Primer: 
max. VOC < 550 g/l
Märkningen anger direktivets num-

mer, produktkategori (A = byggnader 
eller B = reparationsmålning av for-
don), underkategori (punkterna a–l 
i tabell 2) och VOC-gränsvärden för 
2007 och 2010. Rad två anger pro-
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Tabell 2. Maxvärden för halt av organiska föreningar i färger och lacker 
i VOC-direktivet för annläggningar (2004/42/EG, bilaga II).

Underkategori VB* / LB* Fas I (g/l)
(fr.o.m. 1.1.2007)

Fas II (g/l)
(fr.o.m. 1.1.2010)

a) Matta färger för väggar och tak inomhus
(glans < 25 (60°) 

VB 75 30
LB 400 30

b) Blanka färger för väggar och tak inomhus 
(glans > 25 (60°) 

VB 150 100
LB 400 100

c) Färger för ytor av mineraliskt material utomhus VB 75 40
LB 450 430

d) Färger för trä, metall eller plast för målning av snickerier och 
fasadpanel inomhus/utomhus

VB 150 130
LB 400 300

e) Snickerilacker och trälasyrer inkluderande täcklasyrer för 
inomhus/utomhus

VB 150 130
LB 500 400

f) Ej fi lmbindande lasyrer (fi lmtjocklek < 5 μm) för 
inomhus/utomhus

VB 150 130
LB 700 700

g) Grundfärger VB 50 30
LB 450 350

h) Bindande grundfärger som är avsedda att binda lösa under-
lagspartiklar eller som är vattenavvisande och/eller skyddar 
färg mot blånad

VB 50 30
LB 750 750

i) Enkomponentfärger baserade på fi lmbildande material: speci-
alfärger såsom takfärger, golvlacker och -färger, rostskydds-, 
grund- och toppfärger

VB 140 140
LB 600 500

j) Tvåkomponentfärger, specialprodukter: takfärger, golvlacker 
och -färger, rostskydds-, grund-, och toppfärger

VB 140 140
LB 550 500

k) Mångfärgade färger VB 150 100
LB 400 100

l) Färger med dekorativ effekt VB 300 200
LB 500 200

VB* = vattenburen produkt
LB* = lösningsmedelsburen produkt

duktens namn och den högsta tillåtna 
lösningsmedelshalten i produkten när 
den är maximalt förtunnad enligt pro-
duktdatabladet.

Produkter märkta på detta sätt får 
användas för byggnadsändamål till 
slutet av 2009. I övrigt får dessa pro-
dukter användas fritt för all annan in-
dustrimålning förutsatt att anläggning-
en uppfyller kraven i VOC-direktivet 
för anläggningar. 

Direktiven visar synergi

De båda direktiven begränsar använd-
ningen av lösningsmedel på olika sätt. 
I synnerhet gäller detta ytbehandling 
av material för byggnadsändamål. 
Stora företag som omfattas av VOC-
direktivet för anläggningar kan använ-
da produkter för industribruk förutsatt 
att de uppfyller minskningsplanens 

krav på lösningsmedelsanvändning. 
Om dessa företags produkter expor-
teras måste tillverkarna dock kontrol-
lera lokala VOC-bestämmelser i det 
mottagande landet.

Små företag som inte överskrider 
tröskelvärdet för lösningsmedelsan-
vändning i VOC-direktivet för anlägg-
ningar måste känna till vart deras pro-
dukter tar vägen. När de målar objekt 
som går till byggnadsändamål måste 
de använda färger som uppfyller kra-
ven i VOC-direktivet för produkter. Vid 
målning av andra produkter kan de 
använda samtliga på marknaden fö-
rekommande färger.

Utmaningar i återförsäljarledet

Allt detta ställer särskilda krav på åter-
försäljarna eftersom även dessa mås-
te veta vilka produkter de får sälja till 

vilka avnämare. Tikkurila Coatings 
produktsortiment kommer att bestå av 
två grupper: direktivenliga färger med 
VOC-märkning på etiketten och spe-
cialprodukter för industrin där det står 
”endast för industriellt bruk” på etiket-
ten. Återförsäljare kan knappast ha 
andra än direktivenliga färger på sina 
butikshyllor. Färger till industri och yr-
kesmåleri levereras direkt från lager.

Miljöcentralen SYKE genomför en 
informationskampanj om kraven i det 
nya VOC-direktivet för produkter i bör-
jan av 2007. Avsikten med kampanjen 
är att tydliggöra direktivens bestäm-
melser. Utmaningen för kampanjen 
är att göra färganvändarna medvet-
na om vilka produkter de får använda 
vid målning av byggnader och bygg-
nadsdelar. •
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UVITEC®

HKT Korhonen Oy som grun-
dades 1910 är känd som 
tillverkare av kvalitets-

möbler formgivna av Alvar Aalto. För 
närvarande behandlar man Arteks 
stol 611 (se bild) med Akvi grundlack 
och vattenburen LUMINOL UV-lack. 

Installationen av UVITEC-anlägg-
ningen var klar i början av juni 2006. 
Själva installationsarbetet tog ungefär 
en vecka. Omedelbart därefter testa-
des utrustningen av tillresta represen-
tanter för Tikkurila Coatings Oy. 

Utbildning och handledning in-
för driftsättningen gavs av Sasmetor 
Oy i Heinola som hade levererat an-
läggningen. Redan före semesterup-

pehållet genomförde Tikkurila en rad 
testkörningar på utrustningen och 
kunde då framgångsrikt testa denna 
nya metod för UV-härdning med en 
rad olika färger och betser.

Ventilationen fungerar 
som planerat

UVITEC-anläggningen är placerad i 
ett särskilt, skyddat utrymme för att 
hindra damm från att tränga in och 
avsättas på UV-enhetens invändiga 
refl ektionsytor. Dammet hålls borta 
av ventilationen som åstadkommer 
ett ständigt svagt övertryck i utrym-
met. Även andra konstruktionslös-

Goda erfarenheter av metoden 
i industriell drift

Världens första UVITEC-anlägg-
ning installerades i juni 2006 hos 
möbelfabriken HKT Korhonen i 
Littoinen i Finland. De praktiska 
erfarenheterna av den nya ytbe-
handlingsmetoden har varit po-
sitiva och till fullo motsvarat för-
väntningarna. 

MIKAEL KNIF, KEY ACCOUNT MANAGER, TIKKURILA COATINGS OY
FOTO: PEKKA VAINONEN OCH MIKAEL KNIF 
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ningar är utformade för att optime-
ra förutsättningarna för ventilation av 
denna typ.

 Den nya anläggningen inspekte-
rades grundligt invändigt innan fabri-
ken tystnade inför semestern. Efter 
cirka 2,5 månaders drift genomför-
des en okulärbesiktning av de invän-
diga ytorna och eventuell smuts i UV-
enheten. Då kunde man konstatera 
att ytterst lite damm hade samlats 
på enhetens invändiga refl ektions-
ytor. Slutsatsen var att ventilationen 
fungerar helt planenligt. 

Problemfri styrning av 
koldioxidtillförseln

UV-enheten kräver förutom el ock-
så tillförsel av cirka 10 kg koldioxid i 
timmen. Koldioxiden är tyngre än luf-
ten och tränger undan luften ur härd-
ningszonen. På så vis uppstår en 
nästan inert atmosfär där syrehalten 
ligger på cirka 5 %.

Testkörningarna före semester-
uppehållet visade att regleringen av 
koldioxidfl ödet fungerar som den ska. 
Inledningsvis tog det dock lite tid att 
komma fram till den optimala hastig-
heten på koldioxidtillförseln. Härd-
ningszonen som fylls med gas är på 
cirka 10 m3. Gastillförseln kan ske au-
tomatiskt, men i början nöjde man sig 
med manuell reglering. Utförda tester 
visade att det tar ca två timmar att gö-
ra UV-enheten driftklar. Den mesta ti-
den går åt till att fylla härdningszonen 
med koldioxid.

UVITEC-anläggningens elför-
brukning ligger runt 10 kW/h va-
rav UV-lamporna står för ca 6 kW/h. 
Dessutom krävs elkraft för att driva 
motorn till transportören och värme-
pumpen som reglerar temperaturen i 
det skyddade utrymmet. 

Mycket god ytkvalitet

Stolar behandlade med vattenburen 
LUMINOL lack som ska UV-härdas 
hängs upp på en transportör utanför 
det skyddade utrymmet omedelbart 
efter avdunstningzonen (se bild).

Personalen som sköter UVI-
TEC-anläggningen ser bara stolar-
na när de åker in i och kommer ut 
ur det skyddade utrymmet. Styrpa-
nelen där transportörens hastighet 

ställs in fi nns strax intill arbetsstatio-
nen där stolarna hängs upp på och 
tas ner från transportören. Hastighe-
ten är för närvarande inställd på 120 
stolar i timmen, dvs. en stol kommer 
ut ur anläggningen var 30:e sekund. 
Hastigheten på hängtransportören 
går dock att öka upp till ca 150 sto-
lar i timmen.     

Serieproduktionen på den nya 
UVITEC-anläggningen kom igång 
på allvar efter semesteruppehållet. 
De första erfarenheterna av anlägg-
ningen har varit goda. Testerna av de 
behandlade ytornas hållbarhet (ke-
misk och fysikalisk hållbarhet) visar 
att den nya metoden ger lika goda el-
ler till och med bättre resultat än vad 
man får med konventionella lösnings-
medelsburna produkter. 

Återvinning av 
översprutad lack testas

I UVITEC-metoden ingår även ett 
system för återvinning av överspru-
tad lack eller färg. Ett sådant instal-
lerades också hos HKT Korhonen i 
början av hösten 2006. Återvinning 
av lack är nödvändigt om man vill till-
godogöra sig metodens alla fördelar 
och uppnå en nästan avfallsfri pro-
duktion vid ytbehandling. En minsk-
ning av lack- och färgavfallet leder till 
sänkta kostnader för avfallshantering 
och minskar belastningen på miljön. 

Under denna vinter får vi fl er er-
farenheter av hur återvinningen av 
lack och återvinningssystemet fung-
erar. Efter dessa tester kan UVITEC-
metoden tas i bruk i full skala.

Den lyckade installationen och 
driftsättningen av världens första UVI-
TEC-anläggning har visat att tekno-
login är förhållandevis lätt att använ-
da och att utrustningen som ingår i 
metoden är nästan underhållsfri. När 
vi talar om metodens fördelar räknar 
vi in anläggningens operativa kost-
nader, vinster från lackåtervinning, 
sänkta kostnader för avfallshante-
ring, lägre VOC-utsläpp från produk-
tionen, metodens miljövänlighet och 
bättre hållbarhet hos de behandlade 
ytorna.•
Mer information: 
www.tikkurila.com > UVITEC 

Möbelfabriken HKT Korhonen var 
det första företaget som införde UVI-
TEC®-metoden på deras ytbehand-
lingslinje.

– Den senaste versionen 
av LUMINOL lacken fung-
erar som förväntat vid yt-
behandling av Artek stol 
611, kommenterar Kari 
Piispanen, Teknisk direk-
tör vid HKT Korhonen. 
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Jeld-Wen började som ett litet 
sågverk i USA omkring 1960 
med funktionella produkter till 

kunder runtom i världen som bäran-
de verksamhetsprincip. I dag är Jeld-
Wen världens ledande producent av 
dörrar, fönster och snickerikomponen-
ter. Företaget har det bredaste utbu-
det av snickeriprodukter på den brittis-
ka marknaden.

Jeld-Wen månar om att de-
ras produkter fungerar bekymmers-
fritt i många år. Företagets målsätt-
ning är att alltid leverera beställda 
produkter i rätt tid och enligt order. 
Enastående produkter och pålitliga 
leveranser tillåter företaget att upp-
fylla kundlöftet ”Reliability for real li-
fe”. Jeld-Wens framgångar som före-
tag i världsklass förklaras till en del 

av den ansvarsfulla hanteringen av 
miljöfrågor.

Högsta kvalitet med 
vattenburna färger

Jeld-Wen Stairs har ytbehandlat 
trappkomponenter med vattenbur-
na färger i över tre år. Omläggning-
en till vattenburet gav en rad fördelar 
när det gäller miljöfrågor och avfalls-
hantering. Jeld-Wen drabbades emel-
lertid av oregelbundet återkommande 
kvalitetsproblem vid ytbehandling av 
furu- och grankomponenter med vat-
tenburna grund- och toppfärger.

Tikkurila Coatings ombads att se 
över ytbehandlingsprocessen hos 
Jeld-Wen för att säkra och bibehålla 
högsta ytbehandlingskvalitet i företa-
gets löpande produktion.

– Vi hade arbetat mycket hårt för 
att se till att våra trappkomponen-
ter håller högsta kvalitet. Nu var det 
dags att se över ytbehandlingskvali-
teten. Detta var en viktig fråga då le-
veranser av halvfabrikat och färdiga 
komponenter av allra högsta kvalitet 
ingår i vår strategi, framhåller biträ-
dande direktör för Jeld-Wen-koncer-
nens Stairs-enhet Phil Chimento.

– Därför måste vi fi nna en partner 
som kunde hjälpa oss komma vidare 
både när det gäller ytbehandlingskva-
litet och produktivitet. Det är ett nöje 
att intyga att vi i Tikkurila fann en part-
ner som motsvarade våra behov in-
om en snävt tilltagen tidsram, fortsät-
ter Chimento. 

minimerar fi berresning med
vattenburna färger från Tikkurila

Jeld-Wen Stairs fabrik i Melton är ledande leve-
rantör av trappkomponenter till företag och pri-
vatkunder i Storbritannien. Jeld-Wen lyckades 
minska den typiska fi berresningen hos furupro-
dukter dramatiskt när man införde vattenburna 
färger från Tikkurila. Komponenterna fi ck samti-
digt en mycket mer estetiskt tilltalande fi nish.

DAVID MCCULLEY, AFFÄRSOMRÅDESCHEF, PINJA SURFACING LTD, STORBRITANNIEN
FOTO: JELD-WEN
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Grundlig genomgång av 
ytbehandlingsprocessen

Målet var att ge företagets produk-
ter en mer estetiskt tilltalande fi nish 
med hjälp av ett helt vattenburet mål-
ningssystem. Främst ville man elimi-
nera eller minimera fi berresningen 
och öka produktiviteten. Detta skulle 
göras genom att utnyttja högteknolo-
gi ör att uppnå högkvalitativa, färdigt 
ytbehandlade trappkomonenter. Pro-
jektgruppen granskade också utrust-
ningen vid anläggningen och utfärda-
de rekommendationer.

Utvärdering av 
målningsprocessen
Tikkurila undersökte målningsproces-
sen på plats hos Jeld-Wen. Syftet var 
en marknadsmässigt acceptabel fi -
nish applicerad med befi ntlig utrust-
ning för manuell sprutlackering och 
manuell sprutbox. Efter en detaljerad 
granskning gavs rekommendationer 
för färger, processer och ny avance-
rad appliceringsutrustning för tillverk-
ning av färdigmålade komponenter.

Projektet inleddes med en utvär-
dering av vattenburna färger för att 
minimera fi berresningen; olika färg-
recepts förmåga att råda bot på pro-
blemet studerades också. Fiberres-
ningen minskade drastiskt, men den 
behandlade ytan ansågs fortfarande 
vara oacceptabel med tanke på Jeld-
Wens mycket höga kvalitetskrav på 
färdigmålade komponenter.

Utvärdering av virke
Furu anses allmänt vara ett av de 
svåraste träslagen att behandla med 
vattenburna ytbehandlingsmaterial. 
Undersökningen visade att praktiskt 
taget alla vattenburna färger orsakar 
omedelbar och påtaglig fi berresning. 
För att helt lösa problemet var projek-
tet tvunget att genomföra en detalje-
rad studie av växelverkan mellan fu-
ru och vattenburna färger.

Trä har en naturlig benägenhetet 
att omedelbart absurdera fukt. För att 
komma till rätta med detta fenomen 
kompletterade Tikkurila målningspro-
cessen med ett förfarande som ba-
lanserar fukthalten i virket tills ett jäm-
viktstillstånd har uppnåtts. 

Genom grundlig forskning och 
noggrann avvägning av färgformale-

ringsdetaljer kunde man praktiskt ta-
get helt eliminera ytstörningarna till 
under 1 %, vilket är ett sensationellt 
resultat.

Strålande resultat

Genomgången visade att trappkom-
ponenter behandlade med produk-
ter från Tikkurila var praktiskt taget 
fria från fi berresning och att ytjämn-
heten var påtagligt bättre. Resultatet 
hade en genomgående högre kvalitet 
jämfört med andra vattenburna stan-
dardmålningssystem. Produktiviteten 
ökade markant då praktiskt taget alla 
komponenter blev felfria direkt.

Optimal produktivitet

För närvarande sprutlackeras alla 
komponenter manuellt med vatten-
burna färger hos Jeld-Wen. Ökande 
försäljning till nya marknader sporrar 
emellertid företaget till att genomfö-
ra ett större investeringsprogram för 
att modernisera och uppdatera ytbe-
handlingslinjen med avancerad ut-
rustning.

Jeld-Wen och Tikkurila samarbe-
tar intimt för att underlätta steget till 

nästa tillväxtfas och utveckling genom 
att utveckla sprututrustningen för del-
vis eller helt utomatiserad ytbehand-
lingsprocess. 

Efterbehandling av grund-
målade trappkomponenter

Jeld-Wen levererar också delvis fär-
digbehandlade komponenter till si-
na återförsäljare och distributörer. Då 
Tikkurila Deco International och dot-
terföretaget Pigrol GmbH (Kulba) har 
hög kompetens inom dekorationsfärg 
kan Tikkurila Coatings erbjuda ett an-
tal produkter för efterbehandling av 
trappkomponenter från Jeld-Wen i al-
la distributionsled. Transparenta un-
derhållslacker och -färger används för 
att uppfylla Jeld-Wens höga kvalitets-
krav i hela leverantörskedjan. 

– Tack vare verksamhet i fl era län-
der och Tikkurilakoncernens samlade 
produktutbud kan vi erbjuda Jeld-Wen 
och dess återförsäljare i distributions-
kedjan ett sortiment utan konkurrens, 
förklarar David McCulley, represen-
tant för Tikkurila Coatings i Storbritan-
nien.•
Mer information: www.tikkurila.com
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Idag levererar Tikkurila Coatings 
ytbehandlingsmedel till ett an-
tal kontraktstillverkare till IKEA i 

Baltikum samt Central- och Östeuro-
pa. Stolen Gilbert på vidstående sida 
är en IKEA-produkt som ytbehandlas 
med material från Tikkurila.

Tyngdpunkten i vår verksamhet 
inom möbelindustrin ligger på mark-
nadsföring och försäljning av 100 % 
UV-härdande, vattenburna UV-här-
dande och vattenburna produkter. 
Vår forskning och produktutveckling 
styrs också av en allt striktare lagstift-
ning kring användandet av lösnings-
medelsburna produkter och av våra 

kunders ökade miljömedvetenhet. Då 
masstillverkning  av möbler centra-
liseras och efterfrågan i en allt hög-
re grad gäller just sådana produkter 
har detta varit styrande för våra an-
strängningar på produktområdet.  

Vi har levererat ytbehandlingsme-
del till IKEA:s kontraktstillverkare än-
da sedan 1980-talet, då samarbetet 
ännu mest handlade om leveranser 
till de skandinaviska länderna. Redan 
då måste Tikkurila Coatings uppfyl-
la de precisa krav som IKEA:s kon-
traktstillvekare ställde på alla ytbe-
handlingsmedel, hela vägen från den 
kemiska sammansättningen till den 
färdiga ytans fysikaliska hållbarhet. 

Tikkurila Coatings har genom 
åren utvidgat sin verksamhet till nya 
marknadsområden, t.ex. de baltiska 
länderna, Polen och Ryssland. Vår 
blick är ständigt riktad framåt både 
när det gäller produktutveckling och 
trenderna på olika marknader.

Ett noga genomtänkt sortiment av 
välfungerande ytbehandlingssystem 
är ett måste för oss. IKEA:s produkter 
är tillverkade av trä, metall och plast, 
och de kan vara avsedda för bruk in-
om- eller utomhus, i bostäder, kontor 
och offentliga lokaler. Det är uppen-
bart att hanteringen och utveckling-
en av ett så stort produktutbud kräver 
stora satsningar på forskning och pro-
duktutveckling av oss på Tikkurila.

KRÄVANDE 
KUNDER
ger möjligheter att lära

Leveranserna av färger och lacker till t.ex. IKEA:s kontraktstillver-
kare ställer många krav på Tikkurila Coatings. Vi måste kunna er-
bjuda ett stort urval målningssystem och ha en stark vilja till stän-
dig utveckling. Vi måste kunna bedöma marknadsutvecklingen och 
kundernas behov samtidigt som vi måste agera prismedvetet och 
uppfylla strikta krav på ytbehandlingskvalitet.

MIKAEL KNIF, KEY ACCOUNT 
MANAGER, TIKKURILA COATINGS OY
FOTO: IKEA, TIKKURILA OCH 
MIKKO LUUKKANEN

IKEA-butik i Vanda, Finland.
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Förändringar och 
utmaningar i sikte

Samarbetet med kunder som IKEA 
har varit och kommer att vara en ut-
maning för oss. Vi måste följa utveck-
lingen på marknaden för träindustri-
färg, särskilt inom möbelsektorn. 
Trenderna i branschen och respon-
sen från våra viktigaste marknads-
områden visar att tillväxten inom sek-
torn i allt högre grad sker i de östra 
delarna av Europa

Dessa förändringar har givetvis 
konsekvenser också för Tikkurilas 
marknadsagerande. Detta ligger helt 
i linje med vår framtidsstrategi: vi är 
beredda att svara på alla utmaningar. 
Även Tikkurila Coatings har en strä-
van att etablera sig allt längre öster-
ut. Där har vi god hjälp av vår star-
ka ställning på den ryska marknaden 
för såväl handels- och byggnadsfärg 
som för industrifärg samt  vår organi-
sation som redan fi nns på plats. 

Vi måste förstå och följa ageran-
det hos stora marknadsaktörer. Vi 
måste känna till strukturerna hos de-
ras leveranskedjor och deras inköps-
funktioner. Det är först då som vi kan 
närma oss dessa växande markna-
der med vår egen organisation och 
våra egna aktiviteter samt välja exakt 
rätt tidpunkt för detta. Då kan vi ock-
så betjäna våra kunder på ett adek-
vat sätt.

Det interna utvecklingsprogram-
met ”From Good to Great” som Tik-
kurilas moderbolag Kemira började 

genomföra 2005 är ett sätt för oss 
att förenkla våra arbetsmetoder och 
skapa en kostnadseffektivitet som 
ökar vår konkurrensförmåga.

IKEA:s arbetsbeskrivningar 
och produktspecifi kationer

Produktutvecklingen hos Tikkurila 
Coatings har testat olika ytbelägg-
ningar i åratal. IKEA:s egna produkt-
specifi kationer formulerar tydliga kri-
terier för ytbehandlingssystem och 
färdigbehandlade ytor 
på slutprodukterna. 
Dessa skriftliga an-
visningar och krav 
hjälper oss att ut-
veckla och tillver-
ka ytbeläggningar 
som är anpassa-
de till det aktu-
ella materialet, 
och vars kvalitet 
och pris match-
ar använd-
ningsområdet 
för objekten 
som ska ytbe-
handlas.

 Inom ra-
men för sam-
arbetet med 
IKEA utför vi 
s.k. parallelltester där vår egen pro-
duktutvecklingsavdelning i Vanda i 
Finland och IKEA:s testlaboratorium 
i Sverige utför samtidiga hållbarhets-
tester av färdigbehandlade ytor på ut-

Laborant Aira Myllyniemi på Tikkuri-
las produktutveckling för träindus-
trifärg testar en lackyta.

Stolen Gilbert ytbehandlas med 
vattenburen Pinjalac och Akvi ATS 
bets, kulör medium brown 25.
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valda objekt. När testerna är slutför-
da jämförs resultaten. Avsikten är att 
kalibrera utvärderingen av testresul-
tat så att dessa kan analyseras på ett 
enhetligt sätt.

Vintern 2006–2007 är våra pro-
duktutvecklings- och laboratorieloka-
ler i Vanda föremål för en omfattan-
de renovering. Då kan vi passa på att 
uppgradera vår organisation och ut-
rustning så att vi kan leva upp till krav 
som ställs på vår testningsverksam-
het i dag och i morgon. 

Mest gynnad samarbetspartner

Eftersom vi är aktiva inom möbelin-
dustrin i dag och avser att vara det 
även i framtiden strävar vi efter att 
vara den samarbetspartner som le-
vererar allt som IKEA:s kontraktstill-
verkare behöver på ytbehandlings-
fronten. Här kan det handla om att 
ta fram tekniska lösningar som höjer 
ytkvaliteten på färdiga produkter, för-
bättrar medarbetarnas arbetsförhål-
landen, sänker totalkostnaderna för 
ytbehandling och som uppfyller ke-
miska och fysikaliska kriterier för fär-
digbehandlade ytor.

För att kunna verka som en tro-
värdig leverantör av ytbehandlings-
medel måste vi följa den nationella 
lagstiftningen i alla länder där vi har 
färgproduktion och till alla delar följa 
IKEA:s uppförandekod (Code of Con-
duct; IWAY – The IKEA Way). Tikku-
rilas kvalitets- och miljösystem, alla 
våra satsningar på arbets-, hälso- 
och säkerhetsfrågor och processför-
bättringar är tecken på att vi gör fram-
steg och följer utvecklingen här.

Samarbetet med ett fl ernationellt 
företag kräver mycket hårt arbete och 
fl exibilitet från vår sida. Detta kan 
också mycket berikande: Flera av de 
nu pågående interna utvecklingspro-
jekten hos Tikkurila kommer att gö-
ra oss ännu starkare och hjälpa oss 
att även i framtiden uppfylla de krav 
som stora fl ernationella företag stäl-
ler på oss.•

KRÄVANDE 
KUNDER...

När Temaspeed-kampanjen fokuserade på grund- och topp-
färger samt på metallickulörer bestämde sig några irländska 
återförsäljare för att kombinera allt detta på ett enda objekt: 

skrovet till en glasfi berbåt. 
Bere Island Boatyard, en av Tikkurilas återförsäljare i Irlands och 

hela Europas västligaste del, bestämde sig för att börja aktivt marknads-
föra metallicfärg. På en båtmässa i början av 2006 blev några båtägare 
intresserade, särskilt en från Cahersiveen och en från Valentia Island. 
Strax därefter togs båda båtarna in samtidigt för målning.

Den ena båten, Wey Chieftain, grundmålades med Temacoat GF 
primer (kulör TVT 4016) och toppmålades med Temadur 90 i Metallic-
kartans gula kulör TVT 123K. Den andra, LA Gem, grundmålades med 
samma färg som den första men i en annan kulör (TVT 4007). Topp-
skiktet applicerades med Temadur 90 och röd metallicfärg i kulören TVT 
792P. Både grund- och toppmålningen utfördes utomhus på en dag trots 
att temperaturen hela tiden var lägre än +15 oC. 

Skepparna på båda båtarna blev begeistrade över slutresultatet: Bå-
tarna rentav gnistrar i solskenet. Den ene skepparen, Adrian Hanley, no-
terade dessutom belåtet att fi skarna helt enkelt hoppade in i båten när 
han var ute och fi skade i somras.

Återförsäljaren var också imponerad över resultatet, inte bara över 
valet av kulörer i metallicfärgerna utan också över att grund- och topp-
färgskulörerna harmonierade väl med varandra. Samklangen mellan 
färgerna kan ge sänkta målnings- och materialkostnader i framtiden, 
anser han.

KEES VAN BLADEL
FÖRSÄLJNINGSCHEF
TIKKURILA COATINGS OY
IRLAND

FOTO:
KEES VAN BLADEL

Blänkande skrov 
med metallic
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Färg är det mest mångsidiga 
av alla ytmaterial. Färger fö-
rekommer i ett oändligt an-

tal kulörer och ytmönster. De skyddar 
också underlaget – ofta både bättre 
och billigare än någon annan dekor.

Naturens språk

Färger fi nns överallt runtom oss. Vart 
vi än vänder blicken ser vi färger, 
ibland till och med utan att vara med-
vetna om dem. Allt levande strävar 
efter färg. Se bara på fl oran och fau-
nan: Både fåglar och blommor för-
söker skilja sig från andra exemplar 
och arter. Alla vill bli sedda och upp-
märksammade för sin färgs skull. 
Eller gömma sig och få skydd i en 
fi entlig miljö. 

Naturfenomen signaleras med 
färg. Vi vet att gröna äpplen är råa 
och oätliga, röda mogna och väntar 
på att bli plockade. En grön oas mitt i 
öknen låter oss förstå att där någon-

Färger 
för industriella tillämpningar

Naturen talar till oss genom färger. Färger hänger också intimt sam-
man med människans historia. Inom industrin använder vi färg för 
att göra produkter mer attraktiva och ge dem ett mervärde. Ju mer 
vi använder färger desto bättre lär vi oss att förstå dem. 

UNIA, en polsk jord-
bruksmaskintillver-
kare, använder en 
färgkombination som 
ger produkterna en 
unik identitet som är 
lätt att känna igen.   

BAS GOOTJES, CHEF FÖRSÄLJNING OCH TEKNISK SERVICE  TIKKURILA COATINGS OY
FOTO: LIQUID LIBRARY, TIKKURILA, MATTI SULANTO, MCHALE OCH UNIA
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stans fi nns det vatten och liv. När ett 
träd dör och börjar murkna blir det 
brunt liksom jorden där det en gång 
började spira. 

Kraftfulla budskap

Färg skapar identitet. Det gäller män-
niskor lika väl som företag och varu-
märken. Färger talar direkt till oss och 
överför önskade budskap och bety-
delser.

För människan är det ett livsvill-
kor att känna igen föremål och var-
ningssignaler. Färger är en grundbult 
i den processen. En svartgul orm får 
oss att studsa till och springa vår väg, 
och samma svartgula färg används 
på varningsskyltar. 
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Vi använder färg för att skapa 
kontraster, effekter, en atmosfär av 
välbefi nnande eller en känsla av nå-
got angenämt, lugn och ro eller gläd-
je, något mjukt eller hårt. Färg är ett 
kraftfullt verktyg i både rätta och orät-
ta händer. Färg kan informera, vär-
ma, glädja och vägleda – men också 
vilseleda: Tänk bara på ett trafi kmär-
ke som sitter på fel ställe! 

Det fi nns inte särskilt många ve-
tenskapliga studier som handlar om 
färg, men det fi nns ett antal ”sanning-
ar” som är giltiga för de fl esta nutida 
kulturer. Vi vet av erfarenhet att vis-
sa färger har en särskild betydelse, 
så att vi trots allt kan förutse vissa 
effekter. Rött betyder exempelvis fa-
ra, värme eller stopp, grönt är säkert 
och miljövänligt, gult används till att 
märka gasledningar och blått betyder 
vatten eller kyla. 

Färger talar till oss direkt utan dol-
da avsikter. De påverkar oss kraftfullt 
genom associationer, kulturellt ved-
ertagna signaler och kopplingar till 
erfarenheter i vårt minne. Allt sedan 
civilisationens gryning har färg va-
rit ett av våra viktigaste sätt att ut-
trycka oss. 

Mänsklighetens traditioner

Färger har alltid spelat en stor roll i 
människornas historia. Färgernas 

innebörd varierar från kultur till kul-
tur, vilket gör att tolkning av färger 
kräver grundlig kulturförståelse för att 
begripa hur folk från andra miljöer än 
vår egen tycker och tänker. 

Kombinationen av blått och vitt 
leder till exempel fi nländares tan-
kar till den fi nländska fl aggan som 
återspeglar färgerna hos tiotusen-
tals sjöar och snön som täcker lan-
det på vintern. Den grekiska fl aggar 
har samma färger, men grekerna tän-
ker inte på sjöar eller snö utan på vi-
ta hus med blåa fönsterbågar på öar 
i Egeiska havet. 

Men vi människor reagerar också 
på färger på samma sätt över kultur-
gränserna beroende på psykologis-
ka associationer. Rött är ett perfekt 
exempel som alltid sticker ut som ett 
utropstecken på alla produkter eller 
tjänster: mode, bilar, industrier, res-
tauranger. Varför det? Jo, därför att 
rött är den första färgen som försöks-
personer namnger efter svart och vitt. 
Två starka skäl till detta är att rött as-
socieras med blod och eld. 

Färger har stor betydelse för våra 
mänskliga miljöer både inom arkitek-
tur och inom landskapsplanering. Vi 
är alla vana vid den enformiga färg-
sättningen i våra storstäders centra: 
variationer av brunt, beige, grått och 
svart – färger som förknippas med 
vår moderna, mekaniserade epok. 
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Historiskt var arkitekturen målad 
i klara färger. Det fi nns fortfarande 
platser på jorden där folk vill bevara 
sina traditioner och de klara färger-
na på fasaderna på deras byggna-
der. Irland är ett utmärkt exempel lik-
som den karibiska övärlden. 

Färgstarka varumärken 
ger mervärde 

Färger bygger starka varumärken 
och profi ler för alla produkter: Fär-
gen på ett företags symbol kan ha en 
enorm effekt på allmänhetens upp-
fattning av företaget. Globalisering-
en leder till att färgsättningen blir mer 
sammansatt och konservativ. 

För att undvika att betydelsen av 
vissa färger blir missförstådd kom-
binerar allt fl er logotyper olika nyan-
ser. Men några väletablerade bolag 
identifi eras med mycket exakta fär-
ger: rött med en strimma vitt är lika 
med Coca Cola. Det varumärket kän-
ner folk igen i hela världen. 

Industrifärger levereras i omfat-
tande sortiment, fl ertalet i överens-
stämmelse med färgstandarder som 
RAL 840 HR eller brittisk standard 
BS. Flertalet färgfabrikanter har egna 
färgserier, exempelvis Temaspeed 
Metallic Colours från Tikkurila Coa-
tings och Symphony från Tikkurila 
Paints. 

Industriprodukter som kranar, gaf-
feltruckar och grävmaskiner målas 
ofta i klara signalfärger för ökad syn-
lighet och minskad olycksrisk. Då ta-
lar vi ofta om färger i intervallet RAL 
1000-2000-3000. 

Många produkter, till exempel 
jordbruksmaskiner, är målade så att 
de skiljer sig från konkurrenterna och 
får en alldeles egen identitet: Cater-
pillars färg är gul, Fords blå, John 
Deeres grön eller gul, Cases röd, 
Volvos gul och New Hollands blå. 
Ingen av de här tillverkarna använ-
der exakt samma kulör som konkur-
renterna. Färger är alltså effektiva för 

att differentiera och identifi era olika 
produkter. 

Nya trendsättare

Färg gör produkterna mer attraktiva 
och åtråvärda. I dag önskar konsu-
menterna färgstarka produkter men 
en mer modern look. Henry Ford 
och hans svarta T-Fordar är defi ni-
tivt ute. 

Ökad användning av kulörer i me-
tallic är en trend som vi redan nu kan 
se och som kommer att bli starkare 
inom några år. Tikkurilas metallic-ku-
lörer är ett helt nytt sätt att differen-
tiera produkter med hjälp av ett in-
tressant sortiment färger med unika 
ytegenskaper, som ger produkterna 
mervärde och tillåter högre priser och 
bättre marginaler. 

Obegränsad tillgång till färg 

Bara för några årtionden sedan var 
man tvungen att framställa alla fär-
ger genom att blanda naturmate-
rial. Med den moderna teknikens 
hjälp kan man ta fram färg i praktiskt 
taget alla tänkbara kulörer. Alla Tema-
speed-handlare har avancerad nyan-
seringsutrustning som tar fram kö-
parens favoritkulörer på minuten. Vid 
fabrikstillverkning skulle samma be-
ställning kräva mycket längre leve-
ranstid och ställa till med förseningar 
i produktionsprocessen hos kunden. 

Färghandlarna kan även ta fram 
kulörer med ledning av färgprover. 
En spektrofotometer mäter kundens 
färgprov, färgen nyanseras och blan-
das – allt går på ett par minuter. En 
absolut exakt kopia av originalkulö-
ren kan reproduceras till och med ef-
ter många år. 

En fantastisk service: valfri kulör
för valfri produkt i valfri kvantitet. Te-
maspeed-återförsäljare kan leverera 
målningsmaterial vart som helst på 
orten, även direkt till en byggplats. 
Som stöd för leveranserna lämnar 
handlarna teknisk support på plat-
sen, om kunden så önskar. 

Färger för varje ändamål

Tikkurila Coatings har en omfattan-
de receptdatabas med fl er än 11,000 
recept bara för Temaspeed Premium, 
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RUTER COATING – SERVICEKORT
Fäst adresslappen från ditt senaste nummer 

av Ruter Coating här.

 Jag är ny prenumerant.

 Jag korrigerar adressuppgifterna.

 Prenumerationen avslutas.

 Jag vill ha tidningen på fi nska.

 Jag vill ha tidningen på engelska.

Idéer och hälsningar till redaktionen: 

Företagets namn, e-mail och telefonnummer

Avdelning/prenumerant

Företagets adress

Postnummer och postanstalt

Bransch

av vilka många är ”varumärkesfär-
ger” för lastbilsåkerier. Vårt laborato-
rium tar ständigt fram nya recept. 

Högklassiga Temadur och Fon-
tedur polyuretanfärger nyanserade 
med Temaspeed Premium eller Te-
maspeed Fonte nyanseringspastor 
har utomordentligt hög väderbestän-
dighet och kemisk beständighet. De 
har testats i Florida (USA) och uppvi-
sar utmärkt väderbeständighet.  Test-
ning i Florida innebär att färgproverna 
exponeras i solsken i 1 000 timmar. 

Varken glansgrad eller kulör uppvisa-
de signifi kanta förändringar. 

Tikkurila erbjuder ett komplett 
sortiment av högklassiga målnings-
material baserade på miljövänlig tek-
nik, vilka uppfyller de senaste kraven 
inom EU. Tikkurila levererar högsta 
kvalitet och bästa service på markna-
den i kombination med det bredaste 
färgsortimentet. Vårt omfattande nät 
av Temaspeed-återförsäljare ställer 
gärna upp och hjälper kunderna i frå-
gor som gäller färgsättning och mål-
ning av produkter och miljöer.  

Litteratur:

Laitala, Simo, Colours, what do 
they tell us? I: Asia Pacifi c Coatings 
Journal. 
Guild, Tricia, Colour, Conran 
Octopus Ltd, 1995.
Aulanko, Vesa, For a Colorful Life, 
1994. 
Hemming, Charles, Paint Finishes 
Handbook, 1991.
Dickursby Meddelanden, 
olika artiklar.

McHale är en irländsk jordbruksmaskintillverkare som använder 
mycket klara färger, eftersom deras kunder gillar starka färger 
som passar miljön där produkterna används. 

Tikkurila och Temaspeed-handlarna hjälper gärna kun-
derna att ta fram en bestämd kulör eller lämplig färgtyp 
för industriell målning. 

Vänligen sänd er prenumera-
tion eller eventuella korrige-
ringar till adressuppgifterna 
via vår hemsida 

www.tikkurila.com 
> Industrial Coatings 
> Customer maga zine

eller per

fax +358 9 8577 6911
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Att lobbyverksamheten bedrivs 
i Bryssel beror på att det är 
där som EU-direktiven be-

reds och beslutas. Direktiven styr ca 80 
% av de nationella lagarna som regle-
rar industrins verksamhet i medlems-
länderna. I synnerhet gäller detta lagar 
och förordningar som handlar om miljö-
skydd och produktsäkerhet. Det är rim-
ligt att beslut om sådana alleuropeiska 
frågor fattas på EU-nivå.

CEPE representerar 
färgindustrin i Europa

Den europeiska färg- och tryckfärgs-
industrins branschorganisation CE-
PE (European Council of Paint, Prin-
ting Ink and Artists’ Colours Industry) 
är en av aktörerna i Bryssel. CEPE 

är dessutom del av CEFIC som är 
den kemiska industrins europeiska 
branschorganisation. CEPE har sina 
lokaler i CEFIC:s högkvarter.

CEPE har ett brett samarbetsnät-
verk, och experter från industrin del-
tar i aktivt i organisationens många 
verksamheter och arbetsgrupper. 
Verksamheten är mycket viktig för 
färgindustriföretagen då det är ge-
nom CEPE som dessa kan påverka 
innehållet i EU:s direktiv och förord-
ningar. CEPE:s ställningstaganden 
och tolkningar underlättar de natio-
nella branschorganisationernas och 
industriernas verksamhet när EU-
lagstiftning införs i medlemsländer-
na. CEPE samlar dessutom in statis-
tik och ger ut ett antal publikationer 
för att förmedla saklig information om 

färgindustrin och dess produkter till 
beslutsfattare och den breda allmän-
heten.

Man kan på goda grunder säga 
att många lagbestämmelser skulle ha 
varit omöjliga att införa och motver-
kat sitt syfte utan industrins medver-
kan. Dialogen mellan industrin samt 
EU-kommissionen och Europapar-
lamentet har varit mycket nyttig då 
en rationell och fungerande lagstift-
ning är till gagn för både medborgar-
na och företagen i medlemsländer-
na. Politiska påtryckningar har tyvärr 
lett till att det fi nns kvardröjande de-
taljer i många lagar och förordningar 
som i onödan försvårar för färgindu-
strin och dess kunder utan att bidra 
till vare sig ökad produktsäkerhet el-
ler bättre miljöskydd.

påverkar lagstiftningen i EU

I Bryssel fi nns det uppskattningsvis 15 000 lobbyister som företräder 
olika organisationer, företag och regioner runtom i Europa. Tusentals 
organisationer – från företag till miljöorganisationer – har egna kon-
tor i staden. Alla strävar de efter att förmedla sina uppdragsgivares 
ståndpunkter till EU-kommissionen och Europaparlamentet för att på-
verka beslut som fattas där.

ILKKA SARVIMÄKI, TEKNOLOGIDIREKTÖR, TIKKURILA OY
FOTO: TIKKURILA, CEPE OCH ILKKA SARVIMÄKI
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Många känner säkert till VOC-
direktiven som begränsar lösnings-
medelsutsläpp och produkters 
lösningsmedelshalter. EU:s nya ke-
mikaliepolitik REACH kommer att få 
långgående effekter för både den ke-
miska industrin och färgindustrin när 
den genomförs.

Lobbyister från Tikkurila

Då Tikkurila är ett ledande bransch-
företag och direktmedlem av CEPE 
är det många från Tikkurila som del-
tar aktivt i CEPE:s arbetsgrupper. 
Tikkurila Oy:s verkställande direktör 
Visa Pekkarinen är ledamot av CE-
PE:s styrelse.

Den europeiska färgindustrins 
ställningstaganden i olika frågor ut-
formas av de många arbetsgrupper-
na som verkar inom industrins olika 
sektorer. Medlemmar som represen-
terar Tikkurila i dessa arbetsgrupper 
är Ilkka Sarvimäki, teknologidirektör 
vid Tikkurila Oy (Decorative Paints), 
Juhani Saarela, direktör för enhe-
ten för metallindustrifärg vid Tikkuri-
la Coatings Oy (Protective Coatings) 
och Jarmo Porokuokka, direktör för 
enheten för träindustrifärg vid Tik-
kurila Coatings Oy (Industrial Wood 
Coatings).

Leena Tuisku, teknisk chef för 
metallindustrifärg vid Tikkurila Coat-
ings Oy, är medlem av Protective 
Coatings Technical Committee och 
Margareta Winell, miljöchef vid Al-
cro-Beckers AB, är medlem av ar-
betsgruppen CEPAG för toxikologi. 
Chefen för avdelningen för informa-
tions- och forskningsservice Anu 
Passinen har varit medlem av ar-
betsgruppen CAFE (Clean Air for Eu-
rope) som har till uppgift att funde-
ra över EU-kommissionens framtida 
VOC-politik.

Möjlighet att 
påverka lagstiftningen

En viktig fråga som är föremål för 
diskussion är hur tillämpningsområ-
det för VOC-direktivet för produkter1) 
kan komma att utvidgas framöver. Di-
rektivet var ursprungligen endast av-
sett att omfatta byggnadsfärg och 
det anger högsta tillåtna lösningsme-
delshalt för varje produktklass. Indu-

strianläggningar som använder färg 
omfattas av anläggningsdirektivet 
SED2). Tolkningen av dessa direk-
tivs tillämpningsområden och deras 
inbördes förhållande spelar en stor 
roll för våra kunder när det gäller vil-
ka produkter de kan använda i fort-
sättningen. Situationen kompliceras 
av att tolkningarna skiftar mellan oli-
ka EU-länder.

Tikkurilas insatser i CEPE är så-
ledes betydande, och våra repre-
sentanter sitter vid samma bord som 
andra stora europeiska företag i färg-
branschen. Deltagandet i dessa ar-
betsgrupper ger utmärkta inblickar 
i EU:s verksamhet och de lagstift-
ningsprojekt som är av betydelse för 
vår industri. Denna information för-
medlas av arbetsgruppernas med-
lemmar till Tikkurila i ett mycket ti-

CEPE har sina 
utrymmen i 
CEFIC:s huvud-
kontor med ett 
tiotal andra organi-
sationer inom 
kemiindustrin.

digt skede – redan när frågorna bara 
är föremål för preliminära diskussio-
ner. En aktiv medlem av arbetsgrup-
pen kan med egna insatser påverka 
beredningen av EU-direktiv. De inof-
fi ciella kontakterna som skapas in-
om arbetsgrupperna är också myck-
et viktiga.

All denna information är av cen-
tral betydelse när vi funderar över 
inriktningen på vår forsknings- och 
produktutvecklingsverksamhet. Ju 
tidigare vi vet i vilken riktning saker 
och ting utvecklas desto bättre kan 
vi förbereda oss inför framtiden. Det-
ta är något som också våra kunder 
vinner på. •

1) Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2004/42/EG
2) Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 1999/13/EG

CEPE har ett brett 
samarbetsnät-
verk, och experter 
från industrin del-
tar i aktivt i organi-
sationens många 
verksamheter och 
arbetsgrupper. 
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PB 53, FI-01301 VANDA
Tel. +358 9 857 741
Fax +358 9 8577 6911
E-post: info.coatings@tikkurila.com
www.tikkurila.com

För adressändringar 
fi nns ett servicekort 

på s. 45.

Försäljning och
rådgivning i Sverige:
TIKKURILA COATINGS AB
E-post: coatings@tikkurila.se
www.tikkurila.se

I september 2006 avtäcktes ett monument i Karleby, Fin-
land, till minne av 200-årsjubileet av J.V. Snellmans födelse. 
Det är ingen vanlig staty utan ett miljökonstverk av skulptö-
ren Pekka Jylhä som föreställer en pojke som sitter på en 
sten och läser i en bok. Snellman bodde i Karleby när han 
var barn vilket är anledningen till att monumentet restes i 
Karleby.

J.V. Snellman, som är känd som förespråkare för fi nsk 
nationalism, sitter nu som staty på ett fl yttblock från istiden 
som ligger mitt i staden. På stenen har man ”planterat” ett 
äppelträd i vars skugga pojken sitter och läser. Snellman 
brukade ju klättra upp på stenen med en bok under armen 
för att sitta där och läsa i lugn och ro. 

Konstverket är också speciellt på grund materialvalet 
och de för ett ordinärt monument ovanligt klara färgerna. 
Pojken, boken och äppelträdet är gjutna i stål. Formen till 
äppelträdets stam göts efter ett äkta äppelträd. Trädets runt 
650 löv är skurna i rostfritt stål med skärbrännare och form-
pressade till sitt slutgiltiga utseende. Äpplena i trädet är 
framställda av samma material. 

Ett annorlunda monument

Gjutningen av Pekka Jylhäs skulpturer utförs alltid av konst-
gjuteriet Taidevalimo P. Venäläinen i Lapinlax. Målningsarbe-
tena har skulptören genomfört i samarbete med Lainisalo 
Oy sedan 2000. Även denna gång var det hans favoritmålare 
Teuvo ”Tepa” Lehtinen och Kari Liukko som fi ck hjälpa till. 

Flyttblocket mitt i staden har vid det här laget motstått vä-
der och vind i 10 000 år utan ytbehandling. Men ett monu-
ment kräver fullgott skydd och ska vara lätt att rengöra. Det 
är ständigt utsatt för påverkan från väder, trafi k och andra 
miljöpåfrestningar, så produkterna som användes för mål-
ningsarbetet måste vara av högsta Tikkurila-klass. 

Äppelträdet grundmålades med Temanyl Wash Primer
som är en etsgrundfärg för ytor av stål, zink och aluminium. 
Till toppfärg valdes halvblank Temadur 20 polyuretanfärg. 
Ytbehandlingen avslutades med ett skikt blankt Temadur 
Clear lack som behåller kulören längre än vanligt. Pojken yt-
behandlades på samma sätt. Det översta skiktet på boken 
målades med guldfärgad Temadur 90. Kulören valde konst-
nären ut från det stora urvalet av metallickulörer på färgkar-
tan Metallic Colours från Tikkurila.

ARJA SCHADEWITZ, INFORMATIONSCHEF
TIKKURILA OY
FOTO: PEKKA JYLHÄ 

Konstverk målas med färg från Tikkurila


