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N o w o ś c i  R y n k o w e Chemia

N
iemiecka firma Hesse Lignal, spe-

cjalizująca się w produkcji jakościo-

wych lakierów i  bejcy, rozszerza 

swój asortyment o  ekologiczne systemy la-

kiernicze, wprowadzając na rynek serię BRC 

– Better Carbon o  wysokiej zawartości su-

rowców odnawialnych. Stosując te lakiery UV, 

wytwórcy mebli, drzwi i parkietów będą mo-

gli zwiększyć stopień zrównoważenia swoich 

produktów przy zachowaniu niezmiennie 

wysokich parametrów jakościowych.

– Od wielu lat koncentrujemy się na opty-

malizacji produktów i  oszczędności zasobów, 

a także na opracowywaniu i wdrażaniu zrów-

noważonych rozwiązań – mówi Jens Hesse, 

dyrektor zarządzający Hesse Lignal. – W ten 

sposób realizujemy swoje zobowiązanie wobec 

Zrównoważone lakiery 
dla zrównoważonej produkcji 

Hesse Lignal wprowadza na rynek nową serię produktów BRC – Better Carbon 
o wysokiej zawartości surowców odnawialnych, dzięki czemu są one znacznie 
bardziej przyjazne dla środowiska niż produkty wytwarzane w konwencjonalny 
sposób. Jednocześnie lakiery Better Carbon przekonują wysoką odpornością 
i atrakcyjnymi wizualnie rezultatami.

pracowników i  społeczeństwa, umotywowane 

rosnącą świadomością ekologiczną. Aby jesz-

cze lepiej spełniać założenia zrównoważonego 

rozwoju i  jednocześnie wspierać przy tym na-

szych klientów tak, by ich procesy produkcyjne 

zapewniały wyższy stopień zrównoważenia, 

opracowaliśmy nową serię produktów Better 

Carbon.

Z  myślą o  uzyskaniu wysokiego stopnia 

zrównoważenia, specjaliści Hesse Lignal ds. 

rozwoju produktów zoptymalizowali kon-

wencjonalnie wytwarzane lakiery, zastępując 

w  dużej mierze surowce kopalne surowcami 

typu Bio-Renewable Carbon (BRC). Chodzi tu 

o komponenty odnawialne, które wychwytują 

i wiążą CO
2
 z atmosfery. Asortyment zawiera 

m.in. produkty o zawartości składników BRC 

do 30 proc. Udział surowców odnawialnych 

zawsze odnosi się do całkowitej ilości węgla 

zawartego w produkcie. Środki wypełniające 

pochodzenia naturalnego nie są uwzględnia-

ne w kalkulacji.

– Naszym zamiarem było opracowanie 

produktów do przemysłowej produkcji mebli, 

stolarki drzwiowej i parkietów, które będą wy-

różniać się nie tylko zrównoważonym składem, 

ale także wysoką odpornością mechaniczną 

i chemiczną – podkreśla Jens Hesse. – Efek-

tem wieloletnich prac badawczych i  rozwo-

jowych są bezbarwne i  barwne lakiery UV, 

które w kwestii właściwości optycznych i trwa-

łości wykazują te same parametry co produkty 

z tradycyjną recepturą. •

— artykuł promocyjny 

BRC to akronim od Bio-
-Renewable Carbon, co 

można przetłumaczyć jako 
„odnawialny biologicznie 

węgiel”. Słowa te są używane 
przy opisywaniu naturalnych, 

odnawialnych surowców, 
które składają się z roślinnych 

materiałów zawierających 
węgiel. W porównaniu 

ze stosowanymi zwykle 
w systemach lakierniczych 
składnikami kopalnymi, są 

one niezwykle przyjazne dla 
środowiska, zapewniając 

ochronę zasobów naturalnych. 
Produkty Better Carbon firmy 

Hesse Lignal zawierają duże 
ilości właśnie takich surowców 

odnawialnych. Z tego 
powodu systemy lakiernicze 

BRC charakteryzują się 
wyjątkowo wysokim poziomem 

zrównoważonego rozwoju. 
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