
Hempafire Pro 
315 Fast Dry øger 
effektiviteten for 
førende britiske 
malere 
Som en af de førende inden for off-site sandblæsning og påføring 
af maling, med speciale i intumescente malinger, stræber Vale 
Protective Coatings efter at være på forkant med de teknologiske 
fremskridt. Brugen af de nyeste malinger og teknikker er en 
forudsætning for at kunne tilbyde “service i særklasse” til deres 
kunder i stålkonstruktionsindustrien. 

Med deres tradition for at støtte forsøg med nye produkter var Vale 
den ideelle partner til at teste vores nye Hempafire Pro 315 Fast Dry. 

Formålet med testen var at bevise, at Hempafire Pro 315 Fast Dry 
kan påføres mere effektivt, hvilket øger produktiviteten væsentligt 
uden at gå på kompromis med kvaliteten af malingen. 

“Den var faktisk nemmere at påføre end 
markedets førende produkt.”
Ashley Lowe, Salgsdirektør, Vale Protective Coatings Ltd. 

hempel.dk



Et overblik 
Kunde Vale Protective Coatings Ltd 
Om Specialister i påføring af 

intumescente malinger for 
stålkonstruktionsindustrien. 

Malingssystem Hempafire Pro 315 Fast Dry 
Påføring Luftløs sprøjte 
Projekt Feltforsøg 

Udfordringen 
At bestemme påføringsegenskaberne og effektiviteten af 
den nye Hempafire Pro 315 Fast Dry i felten med eksperter 
i påføring, som har stor erfaring med håndtering og påføring 
af intumescente malinger. 
 
Resultaterne 
Under afprøvningen var kunden meget tilfreds med såvel 
påføringsegenskaberne, de deraf følgende tidsbesparelser 
samt den høje kvalitet og professionelle finish. 

Kunden mener, at samarbejdet med Hempel og Hempafire 
Pro 315 Fast Dry vil styrke deres tilbud og gøre dem mere 
konkurrencedygtige på markedet. 

De væsentligste fordele blev fremhævet som hurtigere 
tørretider på grund af lavere anvendte mængder, hvilket 
medførte tidligere overmaling og håndtering samt øget 
effektivitet, der resulterede i betydelige tidsbesparelser. 

Hempafire Pro 315 Fast Dry kan bruges på alle stålprofiler, 
så det ikke længere er nødvendigt at lagerføre andre 
produkter – endnu en fordel der sparer plads, omkostninger 
og tid. 

Alt dette gør Hempafire Pro 315 Fast Dry til en meget alsidig 
og påføringsvenlig intumescent maling. 

“Den lethed, hvormed den påføres og dens 
endelige æstetiske udseende er bare to 
af de egenskaber, der vil gøre os mere 
konkurrencedygtige på markedet.” 
Ashley Lowe, Salgsdirektør,  
Vale Protective Coatings Ltd. 

Case study

Succesfulde forsøg med Hempafire Pro 315 
Fast Dry viser tidsbesparelser ved påføringen
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Service og support 
Som kunde i lidt over fire år var Vale Protective 
Coatings også ivrige efter at tilføje: “Servicen er 
rigtig god, vi får altid malingen leveret til tiden, og 
selv personalet i Teknisk Service er altid parate til at 
besvare spørgsmål, når vi har brug for det.” 

Forbedret
effektivitet med
alsidige påfø-
ringsegenskaberr


