
Brabant Groep i Hempel: 
solidny zespół
Firma Hempel nawiązała długotrwałą współpracę z jedną  
z najważniejszych firm w krajach Beneluksu, zajmujących się 
obróbką strumieniowo-ścierną i aplikacją powłok.

Brabant Groep, największy tego typu koncern w Holandii, 
koncentruje się na ochronie przed korozją poprzez aplikację 
wielu systemów malarskich w różnych gałęziach przemysłu, 
począwszy od blach stalowych do budowy zbiorników i statków, 
rurociągów dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego, 
poprzez pasywneą ochronę przeciwogniową, TSA, zabezpieczanie 
konstrukcji stalowych i wielu innych. Jej podstawową 
działalnością jest zautomatyzowana aplikacja podkładów 
epoksydowych i farb czasowej ochrony na bazie krzemianu 
cynku. Dzięki ogromnym rozmiarom obiektów, jakimi dysponuje, 
koncern ten jest w stanie realizować duże projekty. Doskonale 
prosperujący pod względem finansowym koncern, którego 
właścicielem jest Anders Invest, kontynuuje wprowadzanie 
innowacji zawsze wtedy, gdy to możliwe.

Brabant Groep składa się z trzech firm, a największa z nich, 
Staalstraal Brabant BV, już od kilku dekad używa na co dzień 
farb czasowej ochrony firmy Hempel. Produkty firmy Hempel do 
realizacji wszelkiego rodzaju projektów wykorzystuje również 
druga firma z koncernu, Straco Waspik. Trzecia firma, Straco 
Heerenveen, specjalizuje się głównie w farbach proszkowych. 
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Studium przypadku

Bieżący rok ponownie jest obiecujący dla firmy Hempel, jeśli 
chodzi o współpracę z Brabant Groep. Oprócz codziennej 
działalności polegającej na automatycznym natryskiwaniu 
powłok epoksydowych oraz farb czasowej ochrony na bazie 
krzemianu cynku, Brabant Groep zrealizowała dwa duże 
projekty w zakresie rurociągów dla dwóch dużych firm  
z sektora downstream. 

Najnowszy projekt, zrealizowany przez firmę Hempel 
wspólnie z Brabant Groep, to projekt dla Vopak Amsterdam, 
w ramach którego Hempel dostarczył 8500 litrów farby. 
Celem projektu było zwiększenie obecnej zdolności 
produkcyjnej w Vopak Amsterdam poprzez przedłużenie 
istniejącego pirsu i budowę nowego nabrzeża. Potrzebny 
był szybkoschnący i łatwy w aplikacji system dostosowany 
do warunków warsztatowych, dlatego postawiono na 
Hempadur Avantguard 550, Hempaprime Multi 500  
i Hempathane Speed-Dry Topcoat 250.

Niedawno firma Hempel otrzymała zlecenie na realizację 
projektu typu downstream dla Koole Terminals w Rotterdamie. 
Do pokrycia 6200 m2 rurociągów i szpul użyte zostanie około 
7500 litrów farby. System będzie składał się z Hempadur 
Avantguard 750, Hempaprime Multi 500 i Hempathane 
Speed-Dry Topcoat 250.

Kluczowymi czynnikami, które skłoniły firmy Staalstraal 
Brabant i Straco Waspik do powierzenia firmie Hempel 
realizacji swoich projektów, są nasze konkurencyjne ceny, 
nowo opracowane epoksydy cynkowe oraz farby  
o właściwościach szybkoschnących, które – jak 
udowodniono – zapewniają również imponującą twardość.

Firma Hempel z niecierpliwością czeka na kontynuację 
tej ekscytującej przygody z Brabant Groep, której duch 
innowacyjności doskonale współgra z naszym własnym.

Odkryj technologię Avantguard na stronie  
www.hempel.com/avantguard
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Aby w pełni wykorzystać właściwości cynku, łączymy go z naszym 
opatentowanym aktywatorem i kulkami szklanymi. Avantguard 
jest również jedynym podkładem wysokocynkowym, który 
wykorzystuje wszystkie trzy metody ochrony przed korozją:

Efekt bariery | Efekt inhibitora | Efekt galwaniczny
Potrójna aktywacja z opatentowaną technologią Avantguard zapewnia 
doskonałą ochronę, trwałość i zrównoważony rozwój w porównaniu 
ze standardowymi podkładami wysokocynkowymi. Dzięki temu 
oszczędzasz na kosztach aplikacji i konserwacji, a Twoje inwestycje 
wytrzymują dłużej.

Potrójna aktywacja z opatentowaną 
technologią Avantguard®
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