Producten op maat,
over vele jaren
bewezen
Trioliet Oldenzaal staat internationaal bekend als zeer betrouwbare
leverancier van hoogwaardige voedermachines voor melkveehouderijen.
Ruim 80 procent van de machines exporteert Trioliet naar meer dan
40 verschillende landen over de hele wereld, hierdoor heeft het bedrijf
behoefte aan een zeer duurzaam coatingsysteem, dat effectief is in
verschillende klimaten en wisselende weersomstandigheden.
In 2009 kreeg Trioliet te maken met prestatieproblemen van hun
bestaande, op alkyd gebaseerde, aan de lucht drogende eindlaag en
er was snel een oplossing nodig. Met een wereldwijde ervaring van
meer dan 100 jaar en 15 onderzoeks- en ontwikkelingscentra over de
hele wereld, had Hempel Industrial alles in huis om te helpen bij het
formuleren en ontwikkelen van oplossingen op lange termijn.
hempel.com

Case study

Producten op maat, ontworpen
om te beschermen
Overzicht
Klant
Over de klant

Coatingsysteem

Trioliet Oldenzaal
Trioliet Oldenzaal werd opgericht in
1950 en is een complete leverancier
van premium voedermachines voor
melkveehouderijen over de hele wereld.
Ipanox 2C Epoxy primer en Belticryl
2C PU Topcoat

De uitdaging
Trioliet is uniek in de branche. Alle machines van het bedrijf
zijn speciaal ontwikkeld om de moderne veeboer te helpen
zijn boerderij efficiënt te beheren. Het is essentieel dat hun
apparatuur efficiënt werkt en lang meegaat. Nadat Hempel
Industrial in 2009 met succes hun problemen rondom de
alkydcoatings had opgelost, wilde Trioliet dat het bedrijf
hen ook hielp om de prestaties van de reeds beschikbare
coatings te verbeteren, voor meer duurzaamheid en een
betere uitstraling.
De oplossing
Hempel Industrial werkte nauw samen met Trioliet
om een 2 componenten primer-topcoatoplossing te
ontwikkelen. Gekozen werd voor een hoogwaardige
epoxyprimer en PU topcoat. De supply chain van de
klant is complex en de productie wordt uitbesteed aan
aannemers in vijf verschillende Europese landen. Dankzij
Hempels wereldwijde service en lokale expertise was
het mogelijk om deze aannemers te ondersteunen in
het opstartproces, bij de applicatie en het oplossen
van problemen. De aannemers bestellen rechtstreeks
bij Hempel Industrial, dus het bedrijf waarborgt ook de
toelevering van de coating aan alle productielokaties.

Hempel Industrial B.V.
Gildestraat 9, 8263 AH Kampen, Nederland
Tel: +31 (0)38 4211345, Fax: +31 (0)38 4221080
hempelindustrial@hempel.com
V1_06_18

