
Brabant Groep  
og Hempel: et  
stærkt team
Hempel har opbygget et langvarigt partnerskab med en af de 
vigtigste virksomheder inden for stationær sandblæsning og 
maling i Benelux.

Den største koncern af sin slags i Holland, Brabant Groep, 
fokuserer på korrosionsforebyggelse ved anvendelse af et stort 
antal malingssystemer i forskellige industrier, lige fra stålplader 
til tank- og skibsbygningsindustrien, rør til den kemiske og 
petrokemiske industri, passiv brandsikring, TSA, stålkonstruktioner 
og meget mere Deres kerneforretning er automatisk sprøjtning af 
værkstedsgrundere med epoxy og zinksilikat. På grund af deres 
faciliteters enorme størrelse er de i stand til at udføre store 
projekter. Denne økonomisk sunde koncern, der ejes af Anders 
Invest, benytter enhver mulighed for at være innovative.

Brabant Groep er dannet af tre virksomheder, og den største, 
Staalstraal Brabant BV, har anvendt Hempels værkstedsgrundere 
dagligt i årtier. Den anden virksomhed i gruppen, Straco 
Waspik, bruger forskellige Hempel-produkter til alle mulige slags 
projekter. Den tredje virksomhed, Straco Heerenveen, er primært 
specialiseret inden for pulvermaling. 
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Casehistorie

I år er endnu et lovende år for Hempel, hvad angår 
forretningen med Brabant Groep. Ud over den daglige 
automatiske sprøjtning med epoxy- og zinksilikat-
værkstedsgrundere har Brabant Groep udført to store nye 
downstream-projekter vedrørende rørsystemer for to store 
downstream-virksomheder. 

Det seneste downstream-projekt, som Hempel fuldførte 
med Brabant Groep, var for Vopak Amsterdam, hvor Hempel 
har leveret 8.500 liter maling. Formålet med projektet var 
at udvide den nuværende kapacitet ved Vopak Amsterdam 
ved at udvide den eksisterende anløbsbro og bygge en 
ny kaj. Det krævede et system til værkstedspåføring, som 
var hurtigtørrende og nemt at påføre, så valget faldt på 
Hempadur Avantguard 550, Hempaprime Multi 500 og 
Hempathane Speed-Dry Topcoat 250.

For nylig har Hempel fået tildelt et downstream-projekt for 
Koole Terminals i Rotterdam. Omkring 7.500 liter maling vil 
blive brugt til at dække 6.200 m2 rør og spoler. Systemet 
består af Hempadur Avantguard 750, Hempaprime Multi 
500 og Hempathane Speed-Dry Topcoat 250.

De vigtigste årsager til, at Staalstraal Brabant og 
Straco Waspik tildelte Hempel disse projekter, er vores 
konkurrencedygtige priser, vores nyligt udviklede zinkepoxy-
malinger samt vores malinger med hurtigtørrende 
egenskaber, som også har en imponerende hårdhed.

Hempel glæder sig til at fortsætte på dette spændende 
nye eventyr med Brabant Groep, hvis innovative ånd passer 
godt til vores egen.

Opdag Avantguard på www.hempel.com/avantguard

Brabant Groep og Hempel: et stærkt team

For at opnå fuld udnyttelse af zinken kombinerer vi zink med 
vores patenterede aktivator og hule glaskugler. Avantguard 
er også den eneste zinkholdige grunder, der anvender alle tre 
metoder til korrosionsbeskyttelse:

Barriere-effekt | Inhibitor-effekt | Galvanisk effekt
Tredobbelt aktivering med patenteret Avantguard-teknologi 
giver overlegen beskyttelse, holdbarhed og bæredygtighed i 
forhold til almindelige zinkholdige grundere. Så du sparer på 
omkostningerne til påføring og vedligeholdelse, samtidig med at 
dine aktiver holder længere.

Tredobbelt aktivering med patenteret 
Avantguard®-teknologi
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