TECHNIMA-gruppen är en av Europas huvudaktörer
inom området professionella aerosoler för industri,
byggnadsindustri och offentliga arbeten samt skogsbruk.
Tack vare det väletablerade företaget SOPPEC, utmärker sig gruppen
särskilt
inom märksprayer med starka varumärken och högpresterande
innovativa produkter, och är ledande inom detta segment.

TECHNIMA-GRUPPEN
GRUPPENS VARUMÄRKEN
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Produktionslinjer för aerosoler

Årlig produktionskapacitet

4

25 miljoner
aerosoler

Logistikplattformar

Anställda

(Tyskland, Sverige,
5Nederländerna,
Frankrike,

150 personer

Italien)

4

Fyllningsvolym för aerosoler
(netto)

150 ml till 750 ml

Forskning och utveckling

12 personer

(varav 5 ingenjörer specialiserade
på formulering)

Technima-gruppen
Historia och värderingar

2009: TECHNIMA NORDIC skapas, en gruppfilial
för norra Europa, efter förvärvet av varumärket
MERCALIN från färgtillverkaren GEVEKO.

TECHNIMA-gruppen är ledande i Europa inom
markeringssprayfärger avsedda för professionellt
bruk inom industri, byggnadsindustri och offentliga arbeten samt skogsbruk. TECHNIMA-gruppens
historia börjar med SOPPEC, det viktigaste företaget inom gruppen.

2011: filialen TECHNIMA Central skapas för centrala Europa efter uppköpet av företaget R+F &
FCH i Tyskland.

SOPPEC, grundat 1962 av Christian de MAILLARD,
var ursprungligen ett litet familjeföretag i Charente,
som tillverkade produkter för underhåll av trä, och
lack för professionellt bruk. I början av 1990-talet
bytte företaget inriktning och specialiserade sig
på utformning, tillverkning och marknadsföring av
markeringssprayfärger.

2013: gruppen går in som majoritetsägare i färgtillverkningsföretaget OLERONS STP, vilket ger
kontroll över en del av distributionskedjan.
2016: filialen TECHNIMA Benelux skapas efter förvärvet av RX2 Industrial Solutions.
2016 dessutom: gruppen går in som majoritetsägare i det italienska företaget CIA, filial till
NESPOLI-gruppen (ledande i Europa inom design
av målarverktyg och penslar) och filialen TECHNIMA Sud Europa bildas därefter.

SOPPECS produkter, som inledningsvis var avsedda för yrkesfolk inom skogsbruket, utmärkte sig
med framgång inom byggnadsindustri och offentliga arbeten i Europa tack vare utvecklingen av
högpresterande färger och den innovativa och patenterade säkerhetshatten. Trots sin framgång har
företaget dock inte kompromissat med kvalitet på
material, säkerhet och respekt för miljön.

Slutligen, fortfarande på jakt efter innovativa lösningar, förvärvas konceptet Dity Spray 2014 och
öppnar möjligheter för utveckling av en sprayförpackning som inte bara uppfyller företagets ekonomiska krav utan även skyddar människors hälsa, säkerhet och miljö.

2004 friköpte Thibault de Maillard, vd sedan 1996,
företaget som blivit ledande på den europeiska
marknaden tack vare innovation och breddning, de
två huvudorsakerna till den ständiga utvecklingen.
I och med öppnandet av en lager- och logistikenhet
2009 följt av införandet av en ny produktionslinje
2010, kunde SOPPEC följa med i den europeiska
marknadens tillväxt. Samtidigt skapades TECHNIMA-gruppen för att visa en extern tillväxtstrategi i
form av förvärv av nya produktions- och
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GRUPPENS VARUMÄRKEN
TECHNIMA-gruppen stödjer sig på välkända märkesprodukter och ett gott rykte
för att möta alla behov på sina professionella marknader.

SOPPEC VARUMÄRKEN

SOPPEC PRO TECH är varumärket på ett nytt sortiment med tekniska aerosoler avsedda huvudsakligen för underhåll av delar, verktyg och maskiner
inom industrin (skydd, smörjning, rengöring).

Inom TECHNIMA-gruppen är
SOPPEC en större europeisk
aktör känd för tillverkning av
färger och förpackningar i aerosolformat med
hänsyn till hälsa och miljö, vilket har resulterat i
trippelcertifieringen miljö, hälsa och säkerhet. (logotyp).

ANDRA VARUMÄRKEN INOM GRUPPEN
I vissa geografiska områden har gruppen märken
med stark lokal förankring.

Detta rykte har gjort SOPPEC till ett legitimt varumärke med hög expertis inom sprayfärger. Genom
att knyta andra produkter till SOPPECS varumärke
kan man samla produkter tillverkade och distribuerade av gruppen under ett och samma varumärke uppdelade i användningsområden.

MERCALIN är mycket starkt i norra Europa och i
synnerhet i Sverige. Det omfattar ett sortiment
med markeringssprayfärger avsedda för byggnadsindustri, skogsbruksindustri och linjemarkering.
WALDSTEIN är mycket välkänt i Tyskland och
består av ett sortiment med markeringssprayfärger avsedda för användning inom skogsindustrin.

SOPPEC Construction är varumärket på ett sortiment avsett för byggnadsindustri och offentliga
arbeten med huvudprodukten FLUO TP.

PRO-Paint och PRO-Tech är exklusiva för Nederländerna där de är välkända och omtyckta. Markeringsfärger och industrifärger är samlade under
varumärket PRO-Paint medan ett brett sortiment
av tekniska aerosoler utgör varumärket PRO-Tech.

SOPPEC Forest är varumärket på ett sortiment
med produkter avsedda för skogsbruk med huvudprodukten FLUO MARKER.
SOPPEC Line omfattar linjemarkeringsprodukter
och specialtillbehör.

Gruppens sortiment av aerosoler kompletteras
slutligen av tillbehör och andra tillhörande produkter.

SOPPEC Events är varumärket på ett sortiment
med sprayfärger och tillbehör avsedda för evenemang och i sportsammanhang.
SOPPEC Colors är varumärket på ett nytt sortiment av industrifärger (bättringslack, galvaniseringsfärg, specialfärg för höga temperaturer etc.).
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Construction
Technima-gruppen tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av sprayfärger avsedda för professionellt bruk inom byggnadsindustrin och offentliga arbeten för markering, utmärkning och signalering.
Utöver fluorescerande och icke-fluorescerande markörer för arbetsplatser erbjuder gruppen ytterligare
kompletterande produkter såsom markeringskäppar och markeringspistoler, snörslå och markeringspulver, kallasfalt, signalband och bitumenspray.

SOPPEC CONSTRUCTION

Produktsortimentet består av:

SOPPEC constructions sortiment av markörer för
arbetsplatser har varit ett riktmärke inom byggnadsindustri och offentliga arbeten i över 15 år,
tack vare hög prestanda och de patenterade säkerhetshattarna som ger garanterad driftssäkerhet för användare. De finns i storleken 500 ml
och i flera olika färger.

• icke-fluorescerande markörer för arbetsplatser:
MERCALIN RS (500 ml) finns i 7 färger
• fluorescerande markörer för arbetsplatser:
MERCALIN MARKER (500 ml) finns i 7 färger
• icke-fluorescerande temporär markör: MERCALIN TS (600ml) finns i 5 färger
• markör för arbetsplatser för märkning av varmasfalt: ASPHALT marker (600 ml) finns i 6
icke-fluorescerande färger

SOPPEC constructions produktsortiment omfattar:
• fluorescerande markörer för arbetsplatser med
hållbarhet på minst 6 till 12 månader: Fluo TP,
S’Mark, Hydro TP.

Sortimentet omfattar även appliceringstillbehör.

• icke-fluorescerande markörer för arbetsplatser:
Pro marker, S’Mark icke-fluorescerande

PRO-PAINT
PRO-Paints märksprayer riktar sig till yrkesfolk
inom byggnadsindustrin i Nederländerna och finns
i följande varianter:

• fluorescerande märkspray för flera riktningar:
Ideal spray
• fluorescerande markörer för temporär märkning
från 5 dagar till 2 månader: Tempo TP och Tempo
Marker

• markörer för vertikal användning: PRO PAINT
Bouwmarker (500 ml) i 9 färger, 7 fluorescerande
• markörer för flera riktningar: PRO PAINT Multimarker (500 ml) i 9 färger, 2 icke-fluorescerande

Ytterligare produkter för bearbetning samt appliceringstillbehör såsom markeringskäppar och
markeringspistoler, snörslå och markeringspulver, kallasfalt, signalband och bitumenspray kompletterar sortimentet.

• markör med huvudet nedåt: PRO PAINT Marknadsförs (600 ml) i 8 färger, 1 fluorescerande
• fluorescerande markörer för temporär märkning:
PRO PAINT Krijtspray (500 ml) 7 färger
Sortimentet omfattar även diverse appliceringstillbehör.

MERCALIN
MERCALINS markörer för arbetsplatser är pålitliga även under extrema förhållanden. De är alla
utrustade med en speciell säkerhetshatt och en
360°-ventil för att underlätta märkning på horisontella eller vertikala ytor.
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NÅGRA AV TECHNIMA-GRUPPENS PRODUKTER
AVSEDDA FÖR BYGGNADSINDUSTRIN.

SOPPEC CONSTRUCTION

MERCALIN
Mercalin RS 500 ml är
sortimentets mest representativa
produkt, en icke-fluorescerande
markör för arbetsplatser, som
används med huvudet nedåt.

PRO PAINT
FLUO TP 500 ml är utformad för
att tillgodose de högsta kraven
på synbarhet och hållbarhet
på märkningen. Den är särskilt
uppskattad vid topografisk
markering och utstakning
men används även för diverse
märkningsarbeten inom vägnät,
schaktning, rörledningar och
byggnation.

IDEAL SPRAY 500 ml används i
synnerhet vid markeringar och
utmärkningar i alla riktningar
tack vare en 360°-ventil:
schaktning, markering i avlopp,
gruvor och tunnlar, på alla
horisontella och vertikala ytor vid
det sekundära arbetet.
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Pro-Paints markeringsfärg
Multimarker är fluorescerande
och kan användas
i alla riktningar.
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Skogsbruk
Yrkesfolk inom skogsbruk har stort förtroende för produkter från TECHNIMAgruppen som uppfyller deras markeringsbehov vid arbete inom skogsförvaltning och
mobilisering eller bearbetning av trä. Technima-gruppen erbjuder ett brett sortiment av
markeringssprayfärger och tillbehör..

SOPPEC FOREST

MERCALIN

SOPPEC Forests sortiment av skogsmarkörer
används i stor utsträckning av en mängd aktörer
inom skogsbruk i Europa och är anpassade till kraven på precision, hållbarhet och synbarhet på markeringarna. De finns i förpackningar med 500 ml.

MERCALIN erbjuder skogsmarkören MERCALIN
writer som finns i 500 ml och i 7 färger varav 6
fluorescerande.

Produktsortimentet omfattar:
• fluorescerande aerosoler: Fluo marker, Flash
marker, Forest Marker Fluo, med olika hållbarhet på
markeringarna (från 6 till 24 månader) och ett brett
urval av färger för alla tre
• icke-fluorescerande aerosoler: Standard Marker
och Forest Marker, särskilt avsedda för bearbetning
av trä
• icke-fluorescerande aerosoler avsedda för markeringar med lång hållbarhet (4–6 år) användbara inom
skogsförvaltning: Strong Marker
• aerosoler i vätskeform: Hydro mark och Hydromark
fluo avsedda för markeringar med lång (2–3 år) respektive kort till medellång (6–12 månader) hållbarhet
Ett antal produkter och tillbehör kompletterar sortimentet av aerosoler, bland annat:
• skogsfärger avsedda för markeringssystemen
HARVESTER
• SYLVAGUN, en patenterad markeringspistol som
passar aerosolerna tack vare en specialdesignad
adapter
Hållare för aerosoler, markeringskritor och ett handtag för skogen
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NÅGRA AV TECHNIMA-GRUPPENS PRODUKTER
SKOGSBRUK

SOPPEC FOREST

MERCALIN
Mercalin Writer är en skogsmarkör av märket Mercalin och
finns som fluorescerande och
icke-fluorescerande, och är
reserverad för den skandinaviska
marknaden.

FLUO MARKER 500 ml har en
mängd användningsområden:
kort- och medellångtidsmarkering av träd för avverkning,
markering av träd för gallring,
temporära beståndsgränser,
timmerpartier till försäljning,
inventering av virke etc.

Den icke-fluorescerande
skogsmarkören STRONG
MARKER® 500 ml är anpassad
för skogsmarkering med
krav på lång hållbarhet. Den
används för långtidsmarkering
av träd, beståndsgränser,
gränsmarkeringar, utnämning
av träd som ska lämnas kvar för
att växa vidare, utmärkning av
vandringsleder etc.
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Linjemarkering
För att strukturera utrymme, begränsa ytor och optimera trafiken är det nödvändigt att
rita upp linjer t.ex. inne i fabriker och lagerlokaler för att förbättra säkerheten och minska
transportrisker enligt bestämmelser i arbetslagstiftningen, för idrottsplatser eller vid
uppmärkning av privata parkeringsplatser.
För att möta dessa behov har Technima-gruppen utvecklat markeringslösningar som
kombinerar användning av sprayfärger med specialanpassade appliceringstillbehör.
Tre varumärken inom gruppen erbjuder sortiment av aerosoler och tillbehör:

SOPPEC LINE

PRO-PAINT

Aerosolerna under varumärket SOPPEC line uppfyller kraven på linjemarkering med hög prestanda: hållbarhet, resistens mot smuts och slitage vid
mekanisk belastning från passerande fordon.

För Benelux-länderna finns linjemarkeringsprodukter under varumärket Pro Paint.
PRO-Paint Line Marker (750 ml) i 7 färger varav en
fluorescerande. Anpassad för markering av linjer
med låg belastning.

Sortimentet omfattar:
• TRACING (500 ml och 750 ml): särskilt lämplig
för markering på ytor med lägre belastning, finns
i 6 färger

PRO-Paint line marker superior (500 ml): mindre
sortiment med hög prestanda (gul och vit)
Ett urval av tillbehör för markering (markeringsvagnar och markeringspistoler) har tagits fram för att
passa Technima-gruppens sortiment av produkter
för linjemarkering från varumärkena SOPPEC line,
MERCALIN och PRO-Paint.

• TRACING PLUS (750 ml): för hållbar markering
på ytor med hög belastning, NSF-certifierad, kan
användas i lokaler där livsmedel lagras eller tillverkas (8 färger)
TRACING Sport (750 ml): särskilt anpassad för
markering på gräsbelagda ytor (8 färger)

Det finns en särskild «sport»-markeringsvagn för
markering på gräsbelagda ytor som är avsedd att
användas tillsammans med TRACING Sport.

MERCALIN

Utöver dessa produkter finns det ett sortiment
med skyddsprodukter för markeringar samt schabloner för siffror, bokstäver, förkortningar etc. allt
efter behov.

För den skandinaviska marknaden där varumärket
Mercalin är mycket uppskattat finns det två produktsortiment:
Mercalin STRIPER (500 ml): för markering av ytor
med låg belastning, 7 färger
Mercalin Striper Pro (750 ml): anpassad för markering av ytor med hög belastning, finns i gul och vit
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NÅGRA AV TECHNIMA-GRUPPENS PRODUKTE

SOPPEC LINE

MERCALIN
Mercalin Striper, producerad
av Mercalin reserverad
för den Skandinaviska
marknaden.

Linjemarkerarna TRACING AND TRACING PLUS används till att
binda ihop ytor, för att optimera trafik inom- och utomhus.
Också för speciella ytor som varulager.
I detta fall rekommenderas starkt TRACING PLUS.
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Evenemang
I idrottssammanhang och vid andra evenemang, utomhus eller inomhus, dagtid eller kvällstid, är
markeringssprayfärger en praktisk lösning för utmärkning, avgränsning av platser vid signalering av
riskområden eller vid nödsituationer.
Technima-gruppen har tagit fram varumärket SOPPEC EVENT för produkter avsedda för dessa
sammanhang.
Det omfattar följande markeringsfärger:

TEMPO MARKER

För säkerhetsmärkning i strålkastarljus vid
idrottstävlingar eller andra evenemang finns två
specialprodukter från SOPPEC event:

Markeringsfärg (500 ml) finns i 3 färger, mycket
kort hållbarhet där färgen snabbt försvinner
av effekten från UV-strålning. Anpassad för utmärkning i sportsammanhang och vid utomhusevenemang under dagtid.

PHOTOLIGHT
Fotoluminescerande sprayfärg (500 ml). De fotoluminescerande pigmenten i färgen återskapar ljus
i mörkret efter exponering för naturligt eller artificiellt ljus.

TRACING SPORT
Markeringsfärg speciellt framtagen för gräsbelagda ytor, finns i flera färger i 750 ml. Avsedd att
användas tillsammans med markeringsvagnen
Tracing för enklare markering av linjer.

REFLECT LIGHT

THERMO MARKER

Ett återreflekterande lack i sprayform (500 ml) som
reflekterar ljuset från ljusstrålar genom diffraktion
av mikroglaspärlor i lacken.

Värmekänslig färg (500 ml) som ändrar färg (från
ofärgad till röd ) när temperaturen sjunker under
0°C. En idealisk säkerhetslösning för att minska
risken för olyckor på hala och isiga ytor vid frost.

Utöver dessa produkter finns det ett sortiment med
schabloner för siffror, bokstäver och förkortningar,
för att enklare precisera informationen i markeringen.

Thermo Protect (500 ml): är en kompletterande
produkt till Thermo marker som förlänger hållbarheten på markeringarna genom att begränsa
effekten av UV-strålar.

MERCALIN
MERCALIN TX (600 ml) är en icke-fluorescerande
temporär markör för den skandinaviska marknaden särskilt anpassad för markeringar i sportsammanhang som t.ex. maraton och på gräsbelagda
idrottsplaner.
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NÅGRA AV TECHNIMA-GRUPPENS PRODUKTER

SOPPEC EVENT

MERCALIN
Mercalin TS (500 ml) är en icke
fluorescerande märkspray
för temporär markering,
framtagen för den skandinaviska
marknaden.
Speciellt designad för markering
vid sport och andra kulturella
evenemang.

Reflect Light är en reflekterande
lack-aerosol som syns i
mörker när den utsätts för
en ljusstråle(ficklampa,
fordonsstrålkastare etc)
Den är framtagen med
specialbehandlade mikrokulor av
glas. En «säkerhetslösning» för
att lätt markera naturliga hinder
eller speciella riskfaktorer vi
dålig sikt, inne och ute.

Thermo Marker (500ml) är den
idealiska lösningen att varna
envar för halkrisken. En värme
känslig färg som ändrar färg när
temperaturen sjunker under 0C.
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Industrifärg
Vid all verksamhet inom industri eller jordbruk är det nödvändigt att snabbt kunna reparera
underlag och delar av utrustning eller nyttomaskiner, och för detta ändamål är industrifärg i
sprayform för skydd, finish och färg oumbärlig.
Med varumärkena SOPPEC COLORS och PRO-PAINT erbjuder TECHNIMA-gruppen ett brett
sortiment av produkter som uppfyller olika krav från professionella användare i Europa
som arbetar inom tillverkningsindustrin, med uthyrning av jordbruksmaskiner eller inom
byggnadsindustrin.

SOPPEC COLORS består av:

PRO-PAINT

Ett sortiment med bättringsfärger: sammansatta
av hartser och pigment av hög kvalitet som bildar
en snabbtorkande film av färg med utmärkt vidhäftningsförmåga på de flesta ytor.

Specifikt för Benelux-länderna finns sortiment
med industrifärger liknande dem från Soppec color under varumärket PRO-PAINT
Dessutom finns det ett antal färger specifika för
varumärket för att uppfylla särskilda behov inom
länderna.

Omkring 25 RAL färger i matt eller blank version
(akryl eller alkyd) lagerhålls för att uppfylla standardkrav, däribland: RAL för identifiering av rörledningar (standard AFNOR NF X08-100), RAL
säkerhetsfärger och RAL huvudfärger för jordbruksutrustning eller offentliga arbeten.
Tack vare den färgmätningsutrustning för färgbrytning som finns på en av Technima-gruppens
produktionsenheter är det möjligt att utveckla specifika färgprodukter.
Sortimentet kompletteras av färger med metallicfinish.
Ett sortiment med HT-färger (500 ml): sammansatta för att tåla mycket höga temperaturer: finns i
3 nyanser.
Ett sortiment med matta och glänsande galvaniseringsfärger (500 ml): 4 produkter varav 2 är
snabbtorkande.
Ett sortiment av grundfärger (500 ml): 4 färger och
en produkt för rostomvandling.
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NÅGRA AV TECHNIMA-GRUPPENS PRODUKTER

SOPPEC COLORS

PRO PAINT
Pro Paint erbjuder en stort
utbud av bättringslacker och
industrifärg speciellt designade
för underhåll av metall ytor.

Bättringlackerna används för underhåll av metallytor.
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Teknisha produkter
Inom tillverkningsindustrin, men även vid underhåll av jordbruksutrustning och offentliga arbeten,
underhåll av olika delar, kugghjul, maskiner och verktyg, krävs praktiska och effektiva produkter för
rengöring, skydd och smörjning.
Tekniska aerosoler är en effektiv och snabb lösning.
TECHNIMA-gruppen erbjuder ett sortiment av tekniska aerosoler för att uppfylla dessa krav med
sortimentet SOPPEC PRO TECH
Aerosolerna i det här sortimentet är samlade under sina respektive funktioner: SKYDD, RENGÖRING och
SMÖRJNING, och kan användas i flera riktningar.
Dessutom tillkommer en serie med SPECIALPRODUKTER för olika användningsområden.
SOPPEC PRO TECH: SKYDD

Kopparfett:

Tre skyddsprodukter i storlekarna 500 ml
och 600 ml:
Skydd mot svetsbeläggning (500 ml)

Smörjolja: med mycket hög
genomträngningskapacitet
Multispray: produkt med flera funktioner för att
smörja, rengöra och skydda

Impregnering (500 ml) och en poleringsprodukt
(600 ml)

PTFE-smörjmedel

SOPPEC PRO TECH: RENGÖRING

SOPPEC PRO TECH: SPECIAL PRODUKTER

För rengöring och uppfräschning:
Ett sortiment med 11 produkter:
4 i 400 ml och 7 i 500 ml,
däribland:
Kontaktrengöring, rengöring för förgasardelar

Ett sortiment med 4 produkter i olika format med
varierande funktioner såsom:

Universalrengöringsskum och rengöringsmedel
för polyuretanskum: för borttagning av
polyuretanskum (400 ml)

Professionellt färgborttagningsmedel

Avfettningsmedel: med hög utspädningskapacitet

Kylande smörjolja: för att lossa kärvande och
rostiga delar

Anti-graffiti för snabb borttagning av
graffitimålning

Läckagedetektor: för att effektivt upptäcka
gasläckor i anläggningar

Polerspray och rengöringsmedel för rostfritt
stål för rengöring och skydd av rostfritt stål

PRO-TECH
SOPPEC PRO TECH: SMÖRJMEDEL

Exklusivt för Benelux-länderna finns SOPPEC
PRO TECHs sortiment med tekniska aerosoler
som marknadsförs under varumärket PRO-TECHs

Ett brett sortiment med 15 produkter för
smörjning, infettning och kärvande delar varav de
flesta i 400 ml (10 produkter), däribland:

Dessutom kompletteras PRO-TECHs sortiment av
ytterligare några specifika produkter.

Skärolja
Smörjspray för elkontakter
Smörjande grafitolja
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NÅGRA AV TECHNIMA-GRUPPENS PRODUKTER

SOPPEC PRO TECH

Soppec PRO TECH utbudet tillåter en respons på snabba underhåll av delar och maskiner.

IMPREGNERING
Denna
impregneringsspray
erbjuder ett optimalt
skydd mot fukt och
beläggning av smuts.

MULTICLEAN
SoppecPRO TECHs
multirengöring kan
användas på nästan alla
ytor och mot alla typer
av smuts. Avlägsnar
bland annat fett, nikotin
och silikon.

ANTI-GRAFFITI
Den perfekta lösningen
för de flesta problem
med graffiti. Avlägsnar
effektivt och säkert
graffiti från målade,
lackerade eller putsade
material.

PRO TECH
För Benelux-länderna erbjuderPRO TECH ett sortiment
med tekniska aerosoler avsedda för underhåll och för
maskiner inom industrin.
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SKÄROLJA
Professionell gäng- och
skärolja
förhindrar överhettning
av metallen vid borrning,
klippning, slipning,
fräsning, putsning och
hyvling.
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Skräddarsydda produkter
För att tillgodose specifika behov hos sina kunder och marknader erbjuder Technima-gruppen skräddarsydda aerosolprodukter ur sitt standardsortiment.
Technima-gruppen väljer ut den produktionsenhet som har de mest
lämpade tillverkningsmetoderna för uppdraget.

Följande går att skräddarsy:
• Egenskaper hos produktens aktiva basingrediens
(under förutsättning att den är kompatibel med
den drivgas i flytande tillstånd som används
inom gruppen)
• Typ av förpackningstillbehör:
ventil/hatt/munstycke
• Volym på den förpackade produkten
• Utseende (etikett etc.)
• Emballage kartong/pall

För skräddarsydda produkter gäller minimikvantiteter, tillgänglighet på produkter att sälja till
beställande kund samt att gruppens EHS-policy efterföljs.
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Denna tabell visar de möjliga kombinationerna.
Färg formel
Flytande**
DME, IBP

Specifik ***

Drivgas

Kulör eller
RAL

Plåtburk

Förpackning

Antal i varje låda

Antal på pall

•
•

•

Etikett

•

Tryck på burk

•

Blank burk

•

Huvudet uppåt

Munstyckets
spridning

Ventil/lock

•

•
•

Upp & ner

•
•

360°

Säkerhetslock

•

•

•

Spray lock

•

•

•

Standard lock

•

•

150 to
750 ml (net)

•

•
•
•

X6

•

X 12

•

until 84cts/
pallet

•

*Inom volymer, villkor och deadlines
**IBP: Iso Butan Propan - DME: Demetyleter
*** under förutsättning att det är genomförbart och kompatibelt med drivgasen
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