
Global tillit, 
lokal tilstedeværelse
Våre pålitelige malingssystemer



24
Med fabrikker og produksjonsanlegg 
over hele verden, kan vi levere mange 
produkter innen 24 timer.

750
Ca. 750 liter med Hempels 
maling benyttes et eller annet 
sted i verden hvert minutt.

20
Omtrent hver 20 minutt forlater en 
lastebil et av våre anlegg med maling.

Hempel verner kundenes 
viktige verdier. 

Vi gir kunder over hele verden 
rådgivning, støtte og produkter de 
kan stole på. Malinger som ikke bare 
gir overlegen korrosjonsbeskyttelse, 
men som også forbedrer kundenes 
effektivitet. Det er derfor HEMPEL har 
eksistert I over 100 år og våre kunder 
velger oss som samarbeidsparnter i 
over 80 land verden over.

Pålitelige løsninger

Vi står aldri stille, vi 
utvikler stadig tekniske 
malingssystemer som 
kunden kan stole på.
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Hempel er virksom i en lang 
rekke bransjer. Vår kunnskap og 
ekspertise er omfattende, men 
vårt mål forblir alltid det samme: Å 
levere dokumenterte produkter og 
løsninger som gir ekstra verdi for 
våre kunder. Dette gjør vi ved å hele 
tide investere i forskning og utvikling, 
for å sikre at vi utvikler teknologi 
som ikke bare fremmer kundenes 
forretninger, men som også reduserer 
deres miljøpåvirkning.

Hempel har ved hjelp av et globalt 
team etablerte seg i mange land 
over hele verden. Det gjør det 
mulig for oss å tilby kundene lokalt 
tilpasset service.

Opplæring/
teknisk 
service

Dekorativ

Container

Protektiv

Yacht

MaritimtIndustri

Å tilføre verdier til 
enhver forretning

Olje og gass
I 50 år har vi levert 
korrosjonsbestandige, 
høytemperaturbestandige og 
særlig korrosjonsbeskyttende 
coatings til olje-g 
gassindustrien.

Infrastruktur
Hempels brannisolerende, 
brannhemmende, 
beskyttende og dekorative 
malinger brukes på 
skyskrapere, broer og andre 
bygninger over hele verden.

Kjemiske fabrikker
Hempel har forsynt kjemiske 
anlegg med antikorrosjon, 
maling under isolasjon og 
kjemikalieresistente malinger 
i over 50 år.

Gruvedrift
Våre epoksy-malinger 
beskytter godt mot forvitring, 
rust, slag og slitasje til den 
globale gruveindustrien.

Kraftproduksjon
Vi har tilbudt totalbeskyttelse 
til kull-, gass-, vind-, 
vann- og fornybar energi-
kraftanlegg i 40 år.

Jernbanevogner
Vi kan levere 
kostnadseffektive, 
slitasjebestandige og 
vannbaserte malinger som 
oppfyller alle miljøkrav 
til jernbanevogner.

Havnemaskineri
Hempels malinger er 
kjent over hele verden 
for å beskytte laste- og 
losseinnretninger og dermed 
vedlikeholde og forlenge 
utstyrets aktive tjenestetid.

Vann og avløp
Hempels høyytelses 
korrosjons- og 
kjemikaliebestandige primere 
og topcoats garanterer 
lengre levetid i hele vann og 
avløps bransjen.

Lokale 
markedsområder
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Fra vindfarmer og olje 
platformer i Nordsjøen til 
røranlegg på tvers av ørken, 
utsettes verdens industrier 
og infrastrukturer for noen 
av planetens barskeste 
forhold. Over hele verden 
beskytter våre malinger 
verdifull industrieiendom 
mot korrosjon, slik at verden 
fortsetter å fungere.

I de tøffeste 
industrielle miljøer

Verden endrer seg utrolig fort. Befolkninger 
vokser, teknologien utvikler seg og 
etterspørselen etter våre ressurser 
er uendelig. Vi må hele tiden gjøre 
infrastrukturen og industrien vår mer effektiv, 
slik at vi kan gi byene våre strøm og koble 
befolkningen sammen og produsere varer 
vi kan stole på – i denne sammenhengen 
spiller vår maling og korrosjonsbeskyttelse en 
viktig rolle.

Fra broer og tunneler til stadioner, 
skyskrapere og oljeplattformer har vår 
maling vist at den beskytter mot de mest 
krevende forhold. Men vi tilbyr mer enn bare 
korrosjonsbeskyttelse. I alle prosjekter har vi 
et nært samarbeid med kundene for å utvikle 
spesielle malinger som forbedrer sikkerheten 
og forlenger vedlikeholdsintervallene.

Med erfaring på tvers av overfl atebransjen, 
tilbyr vi et komplett sortiment med maling, 
fra hurtigtørkende systemer som øker 
produksjonshastigheten til miljøvennlig 
maling som setter nye standarder i bransjen. 
Alle produktene våre er utviklet for effektiv 
påføring, minimalt vedlikehold og lang 
levetid, og vi er hele tiden på jakt etter bedre 
tekniske løsninger.

2
Hempels passive brannbeskyttende 
malinger vedlikeholder 
stålkonstruksjoners lastekapasitet 
i opp til to timer under brann, 
noe som gir verdifull tid til å 
evakuere bygningen.

Visste du at...?
Hempels malinger for innvendige 
rørgater gir en glatt overfl ate inni røret 
som forbedrer gjennomstrømmingen 
av gass. Det betyr at mindre energi 
kreves for å transportere gass, noe 
som reduserer investerings- og 
driftskostnader for røroperatørene.

3
Hempels aktiverte sink-epoksy-
primere benytter de tre metodene 
for antirustbeskyttelse – barriere, 
inhibitator og galvanisk bekyttelse 
– for å forbedre ytelsen betydelig, 
sammenlignet med sink-epoksyer 
uten aktivert sink-teknologi.
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“Troja-broen er som en 
skulptur og en vakker 
nykomling i Praha”
ECCS European Steel Bridge Award Jury

Troja-broen er tegnet av Mott MacDonald og har oppnådd ikonisk 
status i Praha siden åpningen i 2014. Denne 262 meter lange 
broen over Vltava-elven har gangvei og sykkelfelt samt fi refelts bilvei 
og doble spor til lett- jernbane.

Hempel måtte fi nne det rette systemet for å gi broen upåklagelig 
beskyttelse mot vær og vind i et C5-I-miljø. Broen er designet 
for tung belastning og har et sjeldent stort antall sømmer, så 
malingssystemet må tåle betydelig bruk. 

Den unike løsningen for denne broen inkluderte Hempadur Zinc 
17360, som ble påført på verkstedet etterfulgt av Hempadur 
Fast Dry 15560 og Hempathane HS 55610, som ble påført på 
stedet. Hele systemet ble validert og godkjent i samsvar med 
transportmyndighetenes regler om 30 års service-levetid.

Det tok ikke lang tid før broen begynte å vekke oppsikt i 
dommerpaneler. I 2015 vant den ECCS’ Steel Bridge Award, hvor 
dommerpanelet roste dens “vakre design” og “slanke struktur og 
eleganse” og avsluttet med å si at “Troja-broen er som en skulptur, 
og en vakker nykomling i Praha”.

Hempel beskytter 
Prahas premierte 
bro i de kommende 
tidsaldre
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Hempel og vår distributør Joma Trading Norway AS ble valgt til å 
stå for levering av den viktige beskyttende malingen i et prosjekt 
som kan beskrives som produktivt på mer enn én måte. Johan 
Sverdrup-feltet er blant de største oljefunnene som noensinne er 
gjort i Nordsjøen og det vil oppfylle 25 % av Norges bensinbehov 
og er beregnet å generere det som tilsvarer mellom 1,9 til 3,0 
milliarder oljefat.

Første fase av utviklingen, vil levere 51 000 årsverk etterfulgt 
av 2700 årsvrek i produksjonsfasen. Det er derfor ikke 
overraskende at det vil bli et av de viktigste industriprosjekter i 
Norge de neste 50 årene.

En avgjørende faktor for å overtale kontraktørene å benytte en 
Hempel-løsning, var deres langsiktige samarbeid med Hempel og 
Joma, og Jomas enestående renommé for god service. som delvi 
s bygger på FROSIO-sertifi serte teknisk inspeksjon som de kan 
levere. Takket være Joma, har kunden nytt godt av mange års 
erfaring med Hempel-produkter uten noen problemer eller krav.

Et prosjekt i denne skalaen må med nødvendighet overholde 
strenge standarder (inkludert Norsok M-501 og Statoil’s 
TR0042) og er derfor enda en årsak til at kunden har valgt 
Hempel og Joma som sin leverandør. Sammen har de et 
komplett sortiment med beskyttende malinger og systemer som 
oppfyller alle miljøkrav, og det er ikke så få av dem ute i den 
kalde Nordsjøen.

En maling som herder ved lave temperaturer er nødvendig når 
det gjelder nedsenket karbon og rustfritt stål. Derfor valgte 
Hempel et system bestående av 2 x 175 µm Hempadur 
Mastic 4588W som er i henhold til Statoil’s TR0042 og Norsok 
M501, rev 6.

Hempadur Mastic 4588W er en to-komponent epoksymaling, 
med høyt tørrstoffi nnhold, som danner en hard og robust 
overfl ate og som har gode fuktingsegenskaper. Den første 
malingen som brukes, er 4588W-19000 og den andre er 
4588W-27040. Hempel kan tilby et høyere tørrstoffi nnhold, 
mindre forbruk av maling og overlegne påføringsegenskaper, 
sammenlignet med andre leverandører. Systemet sprayes luftløst 
på og blandes ved munnstykket.

Første fase i produksjonen gjennomføres i slutten av 2019, og 
Hempels produkter vil vise hva de er gode for når betydelige 
mengder med olje sendes i rør til Mongstad-terminalen i 
Hordaland, som over en periode på over 50 år vil generer 
inntekter for hele 1350 milliarder kroner.

En Nordsjø-
suksess 
for Hempel

Beskyttelse eksempelstudie Beskyttelse eksempelstudie 

Hempel og Joma 
Trading leverer 
overfl atebehandling 
til en av de fem 
største oljefeltene 
på den norske 
kontinentalsokkel, 
160 km utenfor kysten.
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Havets handelsruter 
er viktige arterier i den 
globale økonomien. De er 
også meget utfordrende 
miljøer for skipene som 
seiler i dem. Våre overfl ate 
produkter hjelper med å 
holde naturkreftene på 
avstand, samtidig som de 
forbedrer energieffektiviteten 
og miljøytelsen.

En energieffektiv fl åte Vi leverer malinger til alle deler 
av fartøyet:

• Undervannsskrog

• Ballasttanker

• Lasterom

• Lastetanker

• Dekk, skutesider og

overbygninger

• Innvendig maling

• Drikkevann

• Vedlikehold om bord

1917
Vi lanserte vårt første 
drivstoffbesparende bunnstoff 
til skipsskrog i 1917. I dag 
er vi ennå verdensledende 
innenfor bunnstoffteknologi.

70 millioner
Vi har solgt mer enn 70 millioner 
liter med fi berforsterket bunnstoff de 
siste 20 årene.

Fra de kalde områdene rundt Arktis til 
kraftige stormer i Sørishavet, fi nner vi noen 
av planetens mest ugjestmilde miljøer. 
Over vannlinjen vil kombinasjonen av 
korroderende sjøluft og slitasje forårsaket 
av lasting og lossing av cargo, raskt erodere 
ubeskyttet metall. Nedenfor vannlinjen vil 
vannorganismer feste seg til skroget og 
slik skade fartøyets hydrodynamikk og gi 
økte drivstoffutgifter.

I mer enn 100 år har vi hjulpet våre kunder 
med problemer som dette, ved hele tiden 
presse grensene for hva overfl ateproduktene 
våre kan klare, slik at beskyttelsen og 
effektiviteten blir enda bedre for skipsfl åten. 
I dag kan vi levere en dokumentert og 
teknologiledende overfl ateprodukter og 
malinger for alle deler av fartøyet, fra 
ballasttanken til kahytten.

Enten vi leverer produkter for vedlikehold om 
bord eller en komplett pakke med malinger 
til et nytt fartøy så er vår tilnærming alltid 
den samme. Vi har alltid et nært samarbeid 
med kundene våre, fra spesifi kasjoner via 
påføring og vedlikehold, på den måten får 
kundene mest nytte av produktene som skal 
beskytte deres fartøy og gjøre det generelt 
mer effektivt.

8
Våre spesielle bunnstoff for skipenes 
undervannsskrog reduserer fartøyets 
drivstofforbruk og CO2-utslipp med 
opptil 8 %. Det er en betydelig økning 
i effektivitet og miljøytelse.
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“Reduksjon av 
drivstofforbruket betyr ikke 
bare at skipene forurenser 
mindre, det kan også være 
kommersielt fordelaktig, 
fordi vi kan redusere 
kostnadene.”

The Grimaldi Group

Takket være Hempels silikonebaserte bunnstoff, har Grimaldi 
Group redusert forbruket av drivstoff og utslipp på mer enn 
30 fartøyer.

Når biologiske organismer som skjell, rur og biologisk slim 
og sjøgress fester seg til skroget på et fartøy, krever det 
mer energi for å opprettholde farten på skipet – dette øker 
drivstofforbruket og medfølgende CO2-utslipp.

Drivstoff er den største driftskostnaden for de fl este fartøy, 
vil alt som kan redusere forbruket av drivstoff gi store 
besparelser for eierne, og betydelig lavere utslipp i miljøet.

Det er dokumentert at hydrodynamiske silikonbaserte 
bunnstoff for skipsskrog reduserer forbruket av drivstoff og 
tilhørende utslipp med 6 % i gjennomsnitt per år. Men som 
Grimaldi Group oppdaget, så er den faktiske reduksjonen i 
forbruket av drivstoff betydelig større.

Det multinasjonalt logistikkonsernet Grimalid, som er 
spesialister innenfor transport av cargo og passasjerer, har 
fått påført våre silikonbaserte bunnstoff mer enn 30 skip. 

Syv Grimalid skip ble påført silikonbasert bunnstoff med 
biocider på under en måned. Under hver påføring, var det 
et nært samarbeid mellom våre rådgivere og  ansatte fra 
rederiet Grimaldi mens fartøyene lå i tørrdokk. Dette var 
nødvendig for å sikre at malingen påføres korrekt og effektivt, 
og at fartøyene kom hurtig tilbake i oppdrag.

Reduksjon av 
drivstofforbruk 
og utslipp
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Maling er kanskje verdens 
mest sette og likevel det 
mest oversette produktet 
som fi nnes. Fra våre 
hjem og arbeidsplasser 
til våre museer, skoler og 
offentlige bygninger, er 
det maling overalt, som 
hjelper oss med å skape 
en tryggere, lysere og mer 
fargerik verden.

En verden av farger Fra vi står opp om morgenen til vi legger 
oss om kvelden, spiller farger en viktig 
rolle i livene våre. De påvirker humøret og 
hvordan vi tenker. De kan få oss til å føle oss 
bedre tilpass og de kan gi oss følelsen av 
større velvære.

Hos Hempel elsker vi farger. Våre dekorative 
produkter kommer i alle regnbuens 
fargenyanser og våre fargerådgivere er 
alltid parat til å hjelpe, gi råd og inspirasjon 
til kunder, når de skal velge perfekte 
fargeskjemaer til bygninger, både innvending 
og utvendig.

Maling må også beskytte en bygning mot 
vær, forurensning og slitasje. Med årevis av 
erfaring innenfor beskyttelsesbranjsen, har 
vi utviklet en rekke robuste og dekorative 
malinger til alle typer underlag og nesten 

alle behov, fra slitesterke glatte overfl ater til 
varmerefl ekterende utemaling i varme klima. 
Vi leverer også spesialmaling til forskjellige 
områder og behov, f.eks. maling mot mugg og 
bakterier som gir bedre hygiene på sykehus, 
baderom og kantiner.

Med vårt store produktutvalg, kan vi levere 
det perfekte malingssystemet for hele 
bygningen, fra kjeller til tak. Alle produktene 
våre er utviklet for å øke levetiden til en 
bygning og sikre holdbart estetisk uttrykk, 
minimalt vedlikehold og en fl ott fi nish.

5
Når vi benytter vår 
varmerefl ekterende utemaling 
på bygninger i Midt-Østen, 
reduserer det energiforbruket til 
luftkondisjoneringsenheter med 
5 % i gjennomsnitt.

Visste du at...?
Farger er fantastisk. For eksempel 
kan farger være med å øke 
elevenes konsentrasjonsevne.

0
Alle våre dekorative produkter er 
blyfrie og vi utvikler bærekraftige 
løsninger uten å gå på kompromiss 
med kvalitet og ytelse.
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Hempel Decorative inneholder en omfattende produktserie 
som beskytter og dekorerer ethvert område i bygningen, 
fra utvendige vegger til gulv, samt gir brannisolerende 
brannbeskyttelse for de viktigste delene av bygningen. De kan 
selvfølgelig påføres alle de materialene som brukes – gips, 
sement, tre, metall osv.

Et eksempel på hvor allsidig Hempels malinger er, fi nner vi 
i vårt nære samarbeid med Institute of Molecular Medicine 
Príncipe de Asturia.

Byggeentreprenøren var på utkikk etter en malingsprodusent 
som kunne tilby en løsning som tilfredsstilte kravene til 
beskyttelse og dekorasjon av samtlige enheter i den til 
tilsammen 32,000m2 store bygningen.

For Institute of Molecular Medicine omfattet kravet om 
beskyttelse og dekorasjon, både utvendige og innvendige 
vegger og korridorer samt verksteder, lagerbygninger, dyrehus 
og parkeringsplass.

En Hempel primer ble valgt til metalloverfl atene på utvendige 
vegger, fordi den er meget fl eksibel og holdbar og dermed 
passer godt i de moderat korroderende omgivelser.

Et sealer bunnstrøk og emaljemaling med stor styrke, glans 
og fargestabilitet – Hempels Polyenamel – ble valgt til 
bygningens imponerende foajé.

Dyrehusets samlede område på 4 700m2 ble også malt, 
med særlig vekt på gulvet, hvor det ble brukt et Hempafl oor-
system som er utviklet med tanke på sykehus, laboratorier 
og lagerhus.

Endelig ble det benyttet en Hempafl oor 160-system 
bestående av Sealer SF, Hempadur Sealer SF silika og 
Hempadur Finish for gulvet i parkeringsområdet. Systemet 
ble valgt fordi det gir høy motstand mot slitasje og kjemisk 
utslipp, har antivulkaniserte gummibeskyttelse (enkel fjerning 
av dekkmerker) og en riktig god fargestabilitet.

Beskyttelse og 
dekorasjon

" Hempel Decorative inneholder en 
stor produktserie som både beskytter 
og dekorerer et hvert område i 
en bygning. Hempel Delcorative 
produktserie inneholder også 
brannhemende maling for selve 
byggningskonstruksjonen."
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Hver femte cargocontainer 
i verden beskyttes mot rust 
med Hempel-maling, både 
inni og utenpå.

Cargo-beskyttelse Skipsfarten er den helt klart mest energi- og 
kostnadseffektive måten å transportere 
cargo på. Hver dag blir millioner av tonn – fra 
biler og kraner til bananer og bønner – fraktet 
med containere fra fabrikker og produsenter, 
hvor de er produsert for våre lokale markeder 
og butikker. Alle disse containerne må 
beskyttes mot dårlig vær, tøff behandling og 
potensielt sett farlig cargo.

Som en av verdens ledende leverandører 
av containermaling, tilbyr vi maling til alle 
containertyper, både nye og dem som 
krever reparasjon. Alle løsningene våre er 
utviklet for å forlenge containernes levetid, 
redusere vedlikeholdskostnadene og lette 
påføringen. Vi besøker også våre kunders 
produksjonsanlegg og hjelpe dem med 
å strømlinjeforme påføringsprosesser og 
redusere kostnadene.

Produksjonen av containere blir stadig 
bedre, så vi samarbeider med kundene våre 
om å utvikle nye løsninger som oppfyller 
endringer i bransjens behov. Blant annet 
har vi utviklet verdens første vannbaserte 
trekomponents system for containere, som 
hjelper produsentene med å beskytte både 
deres containere og miljøet.

1/5
Hempel leverer maling til både 
nye og reparerte containere. 1/5 
av cargocontainere er malt med 
våre produkter, noe som gjør oss 
til en av de ledende leverandører 
i containermarkedet.

Visste du at?
Våre rådgivere kan besøke ditt 
produksjonsanlegg og hjelpe deg med 
å strømlinjeforme påføringsprosesser 
og redusere kostnadene.

3
Hempel utviklet verdens første 
vannbaserte tre-komponents 
system for containere. Den hjelper 
produsenter med å beskytte deres 
cargocontainere mot rust og miljøet.

ContainerContainer
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Med en komplett 
produktserie til fritids- og 
racerbåter, er vi med å 
gi seileentusiastene en 
god seiltur.

Under vind og seil I hundre år har vi brukt vår ekspertise 
innenfor maritim industri til fritidsbåter, 
racerbåter og seilbåter. Resultatet er at 
seilentusiaster og båtprodusenter kan fi nne 
et Hempel-produkt for alle typer båtpleie og 
til alle områder av båten.

For profesjonelle båtprodusenter, tilbyr vi en 
komplett serie med avanserte bunstoff og 
båtpleie produkter, fra holdbare toppstrøk 
som vil gi et godt utseende i mange 
år til avansert maling til skroget, som 
forbedrer båtens hydrodynamikk, reduserer 
drivstofforbruket og øker seilehastigheten. 
For seilbåtentusiaster, leverer vi en 

komplett serie med båtpleieprodukter for å 
lette vedlikeholdet.

Våre båtmalinger og båtpleieprodukter er 
produsert etter de høyeste standardene og 
oppfyller alle miljøkrav og juridiske krav.

Alle er brukervennlige, så du ikke bruker 
mer tid på å gjøre båten i stand enn ute 
på vannet.

Ganske enkelt best
Vårt mål er å ta kompleksiteten ut 
av male- og vedlikeholdsarbeidet, og 
levere løsninger som ganske enkelt er 
de beste på markedet.

All former for båtpleie
Vi vet hvordan alle båttyper skal 
males, beskyttes og rengjøres, og 
kan levere dokumenterte produkter 
for alle båtmalingsprosjekter.

Prøvd og testet
Produktene våre er testet og utviklet 
etter de høyeste standarder. De 
oppfyller alle miljøstandarder og er i 
samsvar med gjeldende lovgivning.
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Prosjektet innbefattet komplett restaurering av en tradisjonell 
12 meter lang seilbåt i tre. 

Restaurasjonen fokuserte på undervannsskroget, sidene 
og tredekk. 

En klassisk seilbåt i tre er havets juvel, som må beskyttes og 
det er viktig å få frem båtens naturlige skjønnhet. 

Restaurasjonsarbeidet må ta hensyn til faktorer som vann, 
salt, vind og sol, samt hvor sårbart treverket er og estetikken 
til materialene som skal benyttes og hvor holdbar de er. 

Det er også viktig å oppnå den korrekte fargen og en fi n blank 
fi nish, samtidig som deres egenskaper må være holdebar 
over en lenger periode.

Malingsløsningen som ble brukt på sidene og dekket benytter 
nyeste teknologi i et en-komponents toppstrøk og lakk, dvs, 
modifi serte alkydharpiks, som Hempels Brilliant Gloss og 
Dura Gloss Varnish inneholder.

Et selvpolerende bunnstoff av høy kvalitet, som Mille NCT, ble 
brukt til undervannsskroget.

Omfattende 
overhaling av 
tradisjonell 
seilbåt i tre 

2524

Yacht eksempelstudieYacht eksempelstudie



Bak enhver 
god maling

Hver eneste dag fi nner du 
våre rådgivere og ingeniører 
på byggeplasser, tørrdokker 
og produksjonsanlegg, 
hvor de hjelper våre 
kunder med å forbedre 
påføringskvaliteten og 
redusere kostnadene.

I et konkurranseutsatt marked, må man 
ha mer en bare den rette teknologien for å 
oppnå suksess. Bedrifter har også behov 
for medarbeidere med relevante ferdigheter, 
kunnskap, erfaring og holdninger, slik at 
teknologien resulterer i en verdiskapende 
løsning. Det er her vi kan gjøre den store 
forskjellen. Våre høyt kvalifi serte rådgivere 
samarbeider med kunder over hele verden for å 
sikre at malingen påføres så effektivt som mulig 
og at den vil yte som lovet.

Mer enn 90 prosent av for tidlig svikt skyldes 
for dårlig forbehandling av overfl aten, feilaktig 
påføring eller en kombinasjon av disse. Så 
vi gir kundene våre råd og støtte under hele 
påføringsprosessen. Fra forbehandling av 
overfl aten til endelig herding og retusjering, er vi 
med til å sikre at malingen

påføres korrekt, slik at kundene våre får optimal 
beskyttelse så lenge som mulig.

Fordi påføring av maling kan bli en betydelig 
fl askehals i mange prosjekter, hjelper vi også 
kundene med å strømlinjeforme påføring, 
enten på deres produksjonsanlegg eller på 
stedet. Ved å analysere hele prosessen, er vi 
med til å redusere påføringstider, herdetider og 
avfall – for å øke produksjonsthastigheter og 
redusere kostnader.

Våre tjenester:

•  Rådgivning før salg

•  Support på stedet

•  Produksjonsoptimalisering

•  Malingsstatus og
 reparasjons-rapporter

•  Skreddersydd
 vedlikeholdssupport

•  Inspeksjoner

•  Opplæring

600
Vårt team med mer enn 600 
rådgivere – mange er FROSIO/NACE-
sertifi serte – gir på stedet teknisk 
service og støtte til kunder over 
hele verden.

50
Å skifte til et hurtigtørkende system 
bestående av to malinger kan føre 
til at tungt maskineri og produsenter 
av forhåndslaget stål kan øke 
produksjonshastigheten 
med opptil 50 %.

20
De fl este av våre beskyttende 
malinger vil holde i 20 år eller mer, 
hvis forbehandlingen er utført riktig og 
de påføres og vedlikeholdes korrekt. 
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Grunnleggeren vår, J.C. Hempel, 
mente at et selskap har ansvar 
for sine medarbeidere, miljøet og 
samfunnet. Selskapet han opprettet 
har endret seg mye de siste 100 
årene, men hans veiledende 
prinsipper ligger til grunn for alt vi gjør.

Ferdigblandet maritim maling var det ikke mange som 
hadde hørt om, da J.C. Hempel i 1915 begynte å selge den 
til skipene som solgte varer i København-området. Det var 
i den spede begynnelse – J.C. Hempel leverte den første 
bestillingen selv, og syklet gjennom byen med malingsspann 
dinglende på styret – men selskapet han startet, ville med 
tiden bli en av verdens mest kjente leverandører av maling. 

En enestående eier
For at driften av Hempel Group skulle få en sunn 
økonomisk plattform å bygge videre på, ble Hempel 
Fonden opprettet i 1948. J.C. Hempel overdro alle sine 
aksjer til fondet og ga nærmest eierskapet av selskapet 
til de ansatte. Hempel Fonden er også i dag eneeier av 
Hempel Group.

Som en kommersiell fond, er Hempel Fondens primære 
oppgave å levere og vedlikeholde et solid økonomisk 
grunnlag for Hempel Group. Fondens sekundære formål, 
er veldedighetsarbeid: Å støtte kulturelle, sosiale, 
humanitære, vitenskapelige og kunstneriske formål 
over hele verden, med spesielt fokus på utdannelse av 
barn i nød og forskning innenfor bærekraftige løsninger 
for malingsindustrien.

Utdannelse av barn i nød
Å gi universell utdannelse av høy kvalitet, er et av de 
bærekraftige utviklingsmålene som FN defi nerte i 2015. 
Hempel Fonden har gått sammen med andre for å 
realisere dette målet. Fonden hjelper mer enn 55 000 
underprivilegerte barn med å få en bedre utdannelse og gi 
dem mulighet til å bygge en bedre fremtid for dem selv og 
deres familie. Det betyr, at hver enkelt ansatte i Hempel, 
er gjennom deres arbeid i Hempel, med til å støtte 
utdannelsen til ti barn i nød.

Forskning om bærekraftige løsninger
Verden trenger bærekraftig ny teknologi. Gjennom et 
langsiktige partnerskap med Danmarks Tekniske Høyskole 
(DTU), hjelper Hempel Fonden med forskning og økt 
bevissthet om bærekraftig teknologi for malingsindustrien.

En revolusjonerende idé

10
Gjennom deres arbeid hos Hempel, 
støtter hver Hempel-ansatt 
utdannelsen til 10 barn i nød.

55,000
Hempel Fonden hjelper mer enn 
55 000 underprivilegerte barn 
med å få en bedre utdannelse og gi 
dem mulighet til å bygge en bedre 
fremtid for dem selv, deres familier 
og samfunnet.

2,000
Hempel Fonden har samarbeidet 
med Danmarks Tekniske Universitet 
(DTU) siden 2000 for å skape et 
internasjonalt forskningsmiljø for 
utdannelse av høyt kvalifi serte 
ingeniører og forskere.

Hempels grunnlegger J.C: Hempel
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Helt siden 1915 har Hempel vist at 
god forretningsskikk og omsorg for 
mennesker, miljø og samfunn kan gå 
hånd i hånd.

Vi har som et globalt selskap et ansvar for å utvise god 
forretningsskikk overalt hvor vi er virksom. Dette er et viktig 
aspekt av konsernets samfunnsansvar. Vi gjør mer enn 
bare å følge loven og standarder. Vi gjør det vi tror er best 
for mennesker, miljø og samfunn. Gjennom våre egne høye 
standarder og policyer sørger vi for at det handles deretter, 
både på våre kontorer, hos våre leverandører og forhandlere, 
uansett hvor de måtte befi nne seg i verden.

Miljø
Våre produkter forlenger service-levetiden til strutkurer 
og utstyr, og er slik med til å redusere den generelle 
miljøpåvirkningen. Men vi kan gjøre mer enn som så og har 
bærekraft i sentrum av alt vi gjør. Vi fokuserer på utvikling 
av produkter som reduserer kundens energiforbruk, avfall 
og utslipp. Samtidig følger vi nøye med på vår egen drift og 
arbeider hele tiden med å redusere energiforbruk, avfall 
og utslipp.

Som et selskap som handler med kjemikalier, har vi et ekstra 
ansvar for miljøet. Vi benytter det nyeste sikkerhets- og 
miljøutstyr på våre fabrikker og arbeider hele tiden med å 
redusere innholdet av fl yktige organiske forbindelser og andre 
farlige stoffer i malingene våre. Vårt europeiske produktutvalg 
inneholder ikke lenger bly og vi arbeider på å fjerne bly fra 
alle våre produkter globalt.

Samfunn
Som en global produsent, har vi mulighet for å fremme 
god arbeidspraksis i hele forsyningskjeden, som strekker 
seg lenger enn til vår egen drift. Vi arbeider kun med 
leverandører som deler vår etiske standarder og vi reviderer 
utvalgte råmateriale-leverandører hvert år, for å sikre at våre 
råmaterialer kommer fra ansvarlige kilder.

Vi mener også at bedriftens samfunnsansvar skal utføres 
av våre ansatte. Vi støtter lokale tiltak der hvor vi er aktive 
og oppfordrer ansatte til sette av tid til gode formål i 
lokalområdet. Dette inkluderer å gi de ansatte anledning til å 
melde seg frivillig til utdannelsesprosjekter som er støttet av 
Hempel Fonden.

Medarbeidere
Uansett hvor du møter oss – enten du er kunde, 
forretningspartner, leverandør eller nyansatt – så vet 
du at dette er et selskap som setter sine folk i sentrum. 
Våre ansatte er vår største fordel. De kommer fra mange 
forskjellige land og bakgrunner, og tilfører arbeidet vårt 
mange forskjellige ferdigheter og perspektiver. Vi mener at 
mangfold er nøkkelen til vår forretningssuksess. 

Vi gjør alle det vi kan for å skape et inkluderende og 
støttende arbeidsmiljø hvor alle kan lykkes og utvikle seg. 
Hempel Academy tilbyr våre ansatte tilgang til utdannelse og 
opplæring, og dette er i samsvar med Hempels bedriftskultur, 
hvor vi mener at læring og personlig utvikling er noe som 
foregår hele livet.

Til grunn for 
alt vi gjør Kjekt å vite

Vi har forpliktet oss til å implementere 
FNs veiledende prinsipper for 
næringsliv og menneskerettigheter.

30
Vi var det første selskapet som 
utviklet et to-komponent system for 
vindmøller. Sammenlignet til lignende 
tre-komponent-løsninger, reduserer 
dette systemet energiforbruket, 
utslipp og avfall under påføring 
med ca. 30 %.

4 000
Hempel Academy gir opplæring – 
inkludert veiledning i atferdsregler,

ledelsesutvikling og sikkerhetskurser 
– til ca. 4 000 ansatte om året. 
Akademiet gir også på stedet teknisk 
opplæring til kunder.
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hempel.no

Hempel har siden 1915 vært en verdensledende 
malingsspesialist, som gir beskyttelse og 
inspirasjon til verden rundt oss. I dag har vi 
mer enn 5 500 ansatte i 80 land, som leverer 
pålitelige løsninger innenfor kategoriene korrosjons-
beskyttelse, dekor, maritimt, containere, industrier 
og fritidsbåter. Dette inkluderer mange anerkjente 
varemerker, som Crown Paints, Schaepman og 
Jones-Blair. Hempel eies av Hempel Fonden, som 
støtter kulturelle, humanitære og vitenskapelige 
formål over hele verden.
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