
Fiabilitate globală, 
relevanță locală
Angajamentul nostru față  
de soluțiile fiabile



24
Datorită unităților de producție 
din întreaga lume, putem expedia 
numeroase produse în termen de 
24 de ore.

750
Circa 750 de litri de produse Hempel 
sunt aplicați undeva în lume în 
fiecare minut.

20
Un camion încărcat cu vopselurile 
noastre pleacă din una dintre 
fabricile noastre o dată la aproximativ 
20 de minute.

La Hempel, ne considerăm gardienii 
celor mai de preț bunuri ale 
clienților noștri.

Le oferim clienților din toată lumea 
sfaturi, asistență și produse pe care 
se pot baza: soluții de acoperire 
care nu numai că asigură protecție 
superioară, ci ajută și la creșterea 
eficienței activității lor. Acesta este 
motivul pentru care existăm și pentru 
care compania noastră este partenerul 
ideal în peste 80 de țări de pe glob.

Soluții de încredere

Suntem mereu în 
mișcare, uniți de 
promisiunea noastră 
de a furniza soluții de 
acoperire fiabile.
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La Hempel, lucrăm pentru o gamă 
largă de sectoare industriale. 
Expertiza și cunoștințele noastre sunt 
bogate, dar obiectivele noastre sunt 
mereu aceleași: să le oferim clienților 
noștri produse și soluții demonstrate 
care adaugă o valoare reală. Facem 
acest lucru investind continuu în 
cercetare și dezvoltare, pentru a fi 
siguri că dezvoltăm tehnologii care 
nu numai că asigură continuitatea și 
progresul activității clienților noștri, 
ci și ajută la reducerea impactului lor 
asupra mediului.

Fiind susținută de o echipă 
internațională, compania Hempel s-a 
afirmat în multe țări de pe glob. Acest 
lucru ne permite să le oferim clienților 
servicii personalizate, adaptate la 
condițiile locale.

Instruire 
și servicii  
tehnice

Decorative

Containere

Pentru 
protecție

Iahturi

MaritimeIndustriale

Un plus de valoare 
pentru fiecare afacere

Petrol și gaze
Timp de 50 de ani am 
furnizat materiale de 
acoperire speciale pentru 
protecție, anticorozive și 
rezistente la temperaturi 
înalte pentru industria 
petrolului și gazelor.

Infrastructură
Vopseaua intumescenta, 
ignifuga, pentru protectie 
anticoroziva si decorativa 
este folosita pentru zgarie-
nori, poduri si alte constructii 
de pe tot globul.

Uzine chimice
Hempel oferă de peste 50 
de ani produse de acoperire 
anticorozive, izolante și cu 
rezistență la produse chimice 
pentru uzine chimice.

Minerit
Produsele noastre de 
acoperire epoxidice pentru 
protecție oferă industriei 
miniere globale proprietăți 
excelente de rezistență la 
intemperii, coroziune, impact 
și abraziune. 

Producția 
energiei electrice
Am asigurat timp de 40 de ani 
protecția totală si adecvată pentru 
instalații de energie alimentate 
cu cărbune, gaz, energie eoliană, 
instalații de energie hidroelectrice 
și regenerabile.

Vagoane de tren
Putem furniza sisteme de 
acoperire pe bază de apă 
rentabile și rezistente la 
uzură care să satisfacă toate 
nevoile feroviare conform 
reglementărilor de mediu.

Utilaje portuare
Materialele de acoperire 
Hempel sunt renumite în 
întreaga lume pentru protecția 
oferită echipamentelor de 
manevrare a mărfurilor, prin 
care se asigură continuarea 
activităților portuare pe o 
perioadă mai lungă de timp.

Apă și reziduuri
Grundurile și straturile 
de finisare de înaltă 
performanță de la Hempel, 
rezistente la coroziune și 
produse chimice, garantează 
o durată de viață mai lungă 
în industria tratării apelor.

Domeniile 
piețelor locale
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24 25

De la parcurile eoliene 
din Marea Nordului la 
conductele din deșert, 
industriile și infrastructura 
lumii sunt expuse la unele 
dintre cele mai aspre condiții 
de pe planetă. În întreaga 
lume, produsele Hempel 
protejează bunuri industriale 
valoroase împotriva 
coroziunii, pentru a menține 
lumea în mișcare.

În cele mai aspre 
medii industriale

Lumea se schimbă într-un ritm incredibil. 
Populațiile sunt în creștere, tehnologiile 
avansează și cererea de resurse este 
continuă. Avem nevoie de infrastructuri și 
industrii tot mai inteligente, pentru a asigura 
energie pentru orașe, a crea punți de 
legătură între populații și a produce mărfurile 
pe care ne bazăm, iar agenții noștri de 
acoperire joacă un rol vital.

De la poduri și tunele la stadioane, zgârie-
nori și platforme petroliere, s-a dovedit că 
materialele noastre de acoperire asigură 
protecție chiar și în cele mai aspre condiții. 
Dar noi oferim mai mult decât protecție. La 
fiecare proiect colaborăm strâns cu clientul 
pentru a crea o soluție de acoperire specifică 
ce va ajuta la îmbunătățirea siguranței și 
prelungirea intervalelor de întreținere.

Datorită experienței noastre în industriile de 
materiale pentru protecție, furnizăm o gamă 
completă de produse de acoperire, de la 
sisteme cu uscare rapidă care accelerează 
producția până la straturi de acoperire 
ecologice care stabilesc noi standarde în 
domeniu. Toate produsele noastre sunt 
concepute pentru aplicare ușoară, întreținere 
redusă și o durată lungă de viață, și forțăm 
constant limitele tehnologiei de acoperire în 
căutarea unor soluții chiar și mai bune.

2
Agenții noștri de acoperire cu 
protecție pasivă la foc permit 
menținerea capacității portante a 
structurilor de oțel timp de până la 
2 ore în caz de incendiu, oferindu-le 
celor implicați timp valoros pentru a 
evacua clădirea.

Știați că...?
Produsele Hempel pentru interiorul 
conductelor de gaze creează un profil 
neted pe suprafața interioară a conductei 
pentru asigurarea unei curgeri laminare 
a gazului. Acest lucru înseamnă că este 
necesară mai puțină energie pentru 
transportul gazului, contribuind astfel la 
reducerea investițiilor și  
costurilor operaționale pentru 
operatorii conductelor.

3
Grundurile noastre epoxidice cu 
zinc activat inglobeaza toate cele 
trei metode de protecție contra 
coroziunii – de tip barieră, inhibitoare 
și galvanică – pentru a îmbunătăți 
semnificativ performanța comparativ 
cu produsele epoxidice cu zinc fără 
tehnologia zinc activat.
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„Podul Troja este ca 
o sculptură și este o 
completare minunată  
a orașului Praga”
Juriul a acordat premiul Steel Bridge Award de la ECCS

Proiectat de Mott MacDonald, podul Troja a atins un statut 
emblematic în Praga încă de la inaugurarea sa, în 2014. Acest 
arc cu lungimea de 262 de metri peste râul Vltava susține benzi 
de pietoni și bicicliști, patru benzi rutiere și șine de tramvai pe 
ambele sensuri. 

Hempel trebuia să găsească sistemul potrivit care să asigure 
podului o rezistență impecabilă la intemperii într-un mediu C5-I. 
Podul a fost conceput și pentru a susține sarcini grele și are un 
număr neobișnuit de mare de îmbinări, deci vopseaua trebuia să 
reziste la o uzură considerabilă. 

Singura soluție pentru acest pod a inclus Hempadur Zinc 
17360 aplicat în atelier, urmat de Hempadur Fast Dry 15560 și 
Hempathane HS 55610, aplicate la fața locului. Întregul sistem 
a fost validat cu succes conform reglementărilor Ministerului 
Transporturilor pentru un ciclu de viață de 30 de ani. 

Nu a trecut mult timp și podul a început să atragă atenția 
grupurilor de experți. În 2015, a obținut premiul Steel Bridge 
Award de la ECCS, fiind lăudat de juriu pentru „designul atractiv” 
și „structura suplă și eleganța sa”, concluzia fiind că „Podul 
Troja este ca o sculptură și este o completare minunată a 
orașului Praga”.

Hempel protejează 
podul premiat din 
Praga împotriva 
trecerii timpului
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În fiecare an, circa 1.700 de copii sunt diagnosticați cu cancer în 
Regatul Unit, dintre care peste 250 de cazuri noi sunt tratate la 
Spitalul de copii din Birmingham (BCH). De aceea, BCH investește 
37,5 milioane de lire într-un nou corp de clădire cu patru niveluri 
Noua unitate va găzdui primul Centru pentru Bolile Rare pentru copii 
din Regatul Unit, un centru oncologic combinat pentru tratamente 
ambulatorii și în spital precum și trei săli noi de operație, oferind o 
capacitate sporită și îngrijire optimă pentru tinerii pacienți cu cancer 
și boli rare din West Midlands și nu numai. 

Principalul contractant este Interserve, un grup internațional de 
construcții și servicii de asistență cu sediul în Regatul Unit, care 
intenționează să finalizeze proiectul la sfârșitul anului 2017. Schema 
de culori pentru interior, inspirată din peisaje din natură și canalele 
din Birmingham, a fost concepută în colaborare cu copii și tineri din 
Grupul Consultativ format din tineri al spitalului. Și siguranța publică 
are o importanță majoră pentru proiectanții acestei construcții 
atractive, completare a clădirii victoriene emblematice a spitalului, 
care pornește din holul de la parter, cuprinzând o curte luminoasă și 
aerisită, o cafenea, o sală de alăptare și un spațiu de relaxare. 

Tehnicienii Hempel au ajutat compania Shirley Industrial Painters, 
vechi utilizator al vopselelor noastre, să răspundă la întrebările puse 
de conducerea spitalului și de Departamentul de Pompieri privind 
meritele gamei Hempacore One, formată din agenți de acoperire 
intumescenți care asigură protecția pasivă la foc timp de până la 
120 de minute a oțelului structurat împotriva incendiilor celulozice. 
Pe baza unui proiect anterior la Universitatea din Birmingham, Shirley 
a ales versiunea FD 43601 cu uscare rapidă ca strat intermediar/de 
finisare deoarece, fiind o vopsea dintr-o singură componentă cu un 
timp de uscare sub 10 minute la temperaturi și niveluri de umiditate 
ambiante standard și pentru că asigură un strat de acoperire cu 
grosimea de până la 1.100 de microni, oferă avantaje extraordinare 
în ceea ce privește productivitatea pulverizării fără aer la fața locului, 
pe lângă alte lucrări de construcție în desfășurare. 

David Melbourne, director general interimar al BCH, a afirmat: 
„În sfârșit, îngrijirile la standarde internaționale pe care știm să le 
oferim copiilor și tinerilor vor fi acordate dintr-un centru la standarde 
internaționale, îmbunătățit considerabil, ceea ce va face o diferență 
uriașă”. Pentru Hempel, este un privilegiu enorm să știm că 
produsele noastre joacă un rol important în atingerea unor astfel de 
standarde internaționale. 

Protecție 
Hempacore 
pentru Spitalul 
de copii din 
Birmingham
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Rutele maritime sunt artere 
vitale pentru economia 
globală. Dar ele reprezintă 
și medii foarte dificile pentru 
navele care le traversează. 
Produsele noastre de 
acoperire rezistă forțelor 
naturii și îmbunătățesc 
eficiența energetică și 
performanțele de mediu. 

O flotă eficientă 
din punct de 
vedere energetic

Furnizăm produse de acoperire 
pentru toate zonele navei:

• Opera vie

• Cisternele de balast

• Magaziile de marfă

• Cisternele de marfă

• Punțile, opera moartă 
și suprastructura

• Spațiile de locuit

• Rezervorul de apă potabilă

• Provizii la bord

1917
În 1917 am lansat prima noastra 
vopsea antivegetativa care 
economisește carburant, destinat 
corpurilor navelor. În prezent, 
compania noastră este în continuare 
lider mondial în tehnologia controlului 
depunerii de vegetație.

70 de milioane
În ultimii 20 de ani am vândut peste 
70 de milioane de litri de produse 
ranforsate cu fibra.

De la întinderile înghețate ale Oceanului 
Arctic la furtunoasele mări sudice, 
mediul maritim este unul dintre cele mai 
neprimitoare de pe planetă. Deasupra liniei 
de plutire, combinația dintre aerul coroziv 
al mării și uzura cauzată de încărcarea 
și descărcarea mărfurilor erodează rapid 
metalul neprotejat. Sub linia de plutire, 
organismele marine se prind de corpul 
navei, făcând ravagii asupra hidrodinamicii 
navei și crescând cheltuielile cu carburantul 
și emisiile.

Ne-am ajutat clienții să depășească 
aceste provocări timp de peste 100 de 
ani, împingând constant limitele efectelor 
straturilor de acoperire, pentru a asigura 
protecție și eficiență mai mare pentru 
flotă. În prezent putem oferi un material de 
acoperire demonstrat și lider în tehnologie 

pentru aproape orice zonă a unei nave, de la 
cisternele de balast la spațiile de locuit. 

Fie că furnizăm provizii la bord în vederea 
lucrărilor de întreținere sau o gamă completă 
de agenți de acoperire pentru o nouă 
construcție, abordarea noastră este mereu 
aceeași. Colaborăm strâns cu clienții, de 
la specificații la aplicare și întreținere, 
pentru a ne asigura că beneficiază de o 
soluție de acoperire care le protejează nava 
și îmbunătățește eficacitatea globală a 
acesteia. 

8
Produsele noastre de acoperire 
speciale pentru corpurile navelor 
reduc consumul de carburant și 
emisiile de CO2 ale navei cu până 
la 8%, îmbunătățind semnificativ 
eficiența și performanțele de mediu.
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„Reducerea consumului 
de carburant nu 
înseamnă doar că 
navele poluează mai 
puțin, ci este justificată 
și din punct de vedere 
comercial, deoarece 
costurile noastre scad.”
Grimaldi Group

Datorită straturilor noastre de silicon pentru corpurile navelor, 
Grimaldi Group a înregistrat o scădere a consumului de 
carburant și a emisiilor pentru peste 30 de nave.

Când diverse tipuri de materii biologice, precum scoicile 
și mâlul biologic, se atașează de corpul unei nave, forța 
suplimentară pe care o exercită înseamnă o nevoie mai 
mare de carburant pentru deplasarea navei, aceasta ducând 
la creșterea consumului de carburant și a emisiilor de 
CO2 asociate.

Deoarece carburantul reprezintă principala cheltuială 
pentru majoritatea navelor, orice produs care poate reduce 
depunerile de vegetație poate însemna economii importante 
pentru proprietarii de nave și emisii considerabil mai 
mici în mediu.

S-a dovedit că straturile noastre de silicon hidrodinamic 
pentru corpurile navelor reduc consumul de carburant și 
emisiile asociate ale navelor cu 6% pe an, în medie. Dar, 
după cum a constatat Grimaldi Group, economiile efective de 
carburant pot fi semnificativ mai mari.

Grimaldi, un grup de logistică multinațional specializat în 
transportul de mărfuri și pasageri, a aplicat straturile noastre 
de silicon pentru corpurile navelor pe mai mult de 30 de 
nave, inclusiv 7 nave într-o singură lună. La fiecare proiect, 
echipa noastră de consilieri tehnici a colaborat strâns cu 
Grimaldi pentru a se asigura că sistemul de acoperire a fost 
aplicat corect și eficient pe docul uscat și că fiecare navă s-a 
întors rapid pe mare. 

Reducerea 
consumului de 
carburant și 
a emisiilor
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Straturile de acoperire sunt 
probabil cel mai des văzute, 
și totuși cel mai des trecute 
cu vederea, produse din 
lume. De la locuințele și 
locurile noastre de muncă 
până la muzee, școli și 
clădiri publice, straturile de 
acoperire ne înconjoară, 
făcându-ne viața mai 
sigură, mai strălucitoare și 
mai colorată.

O lume a culorilor De când ne trezim dimineața până când 
mergem seara la culcare, culorile au un 
rol important în viața noastră. Ele ne 
influențează starea și felul în care gândim. 
Pot să ne facă să ne simțim mai optimiști și 
mai luminoși și să ne dea un sentiment mai 
puternic de bunăstare.

La Hempel suntem pasionați de culori. 
Produsele noastre decorative sunt disponibile 
în toate culorile curcubeului și consilierii 
noștri în materie de culori stau mereu 
la dispoziție pentru asistență, sfaturi și 
inspirație, pentru a ajuta clienții să aleagă 
schema ideală de culori pentru interiorul și 
exteriorul clădirii lor.

Un sistem de acoperire trebuie să protejeze 
o clădire și împotriva intemperiilor, poluării 
și uzurii generale. Datorită anilor de 
experiență în industriile de materiale pentru 

protecție, am dezvoltat o gamă de agenți 
de acoperire decorativi robuști pentru orice 
substrat și aproape orice nevoie, de la 
finisaje lucioase foarte rezistente la straturi 
exterioare termoreflectorizante pentru 
climă caldă. De asemenea, oferim vopsele 
specializate pentru diferite zone și nevoi, 
cum ar fi produsele de acoperire antimucegai 
și antibacteriene, care contribuie la 
îmbunătățirea condițiilor de igienă în spitale, 
băi și cantine.

Având o gamă largă de produse, putem 
oferi soluția de acoperire perfectă pentru o 
întreagă clădire, de la pardoseală la acoperiș. 
Toate produsele noastre sunt concepute 
pentru a prelungi durata de viață a clădirilor 
și a asigura un aspect estetic durabil, 
întreținere minimă și un finisaj atractiv.

5
La aplicarea lor pe clădirile din 
Orientul Mijlociu, straturile noastre 
exterioare termoreflectorizante reduc 
energia consumată de aparatele de 
aer condiționat cu 5%, în medie.

Știați că...?
Culorile pot face lucruri uimitoare.  
De exemplu, culorile dintr-o școală 
pot contribui la îmbunătățirea 
capacității de concentrare a elevilor.

0
Niciunul dintre produsele noastre 
decorative nu conține plumb și 
ne angajăm să dezvoltăm soluții 
durabile, fără a compromite calitatea 
sau performanța.
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Hempel Decorative are o gamă extinsă de produse concepute 
pentru a proteja și a decora orice zonă a unei clădiri, de la 
pereții exteriori la pardoseli, și produse intumescente care 
oferă protecție la foc părților esențiale ale construcției. 
Desigur, acestea se aplică pe orice materiale folosite: ipsos, 
ciment, lemn, metal etc.

Un exemplu al acestei versatilități este colaborarea strânsă 
a companiei Hempel la construirea Institutului de Medicină 
Moleculară Príncipe de Asturias.

Contractantul construcției era în căutarea unui producător de 
vopsele care putea oferi soluții pentru satisfacerea nevoilor 
de protejare și decorare a tuturor unităților din cadrul clădirii 
cu o suprafață de peste 32.000 m2.

Pentru Institutul de Medicină Moleculară, era necesară 
protejarea și decorarea pereților exteriori și interiori și a 
coridoarelor, precum și a laboratoarelor, depozitelor, facilității 
pentru animale și parcarea auto.

Pentru suprafețele metalice ale pereților exteriori a fost ales 
grundul Hempalin, datorită flexibilității și compatibilității sale 
crescute cu mediile moderat corozive.

Un strat de bază pentru etanșare și o vopsea emailată 
cu o putere, un luciu și o stabilitate a culorii excelente, și 
anume Polyenamel de la Hempel, au fost alese pentru holul 
impresionant al clădirii.

Întreaga suprafață de 4.700 m2 a facilității pentru animale 
a fost și ea vopsită, acordându-se o importanță deosebită 
pardoselii, pe care a fost aplicat un sistem Hempafloor creat 
special pentru spitale, laboratoare și magazii.

În sfârșit, pe pavajul din zona de parcare a fost aplicat 
un sistem Hempafloor 160 format din Hempadur Sealer 
SF, Hempadur Sealer SF cu siliciu și Hempadur Finish. 
Acest sistem a fost ales datorită rezistenței sale ridicate la 
abraziune și scurgeri de produse chimice, protecției sale din 
cauciuc anti-vulcanizat (îndepărtarea ușoară a urmelor de 
roți) și stabilității excelente a culorilor.

Protejare 
și decorare

„Hempel Decorative are o gamă 
extinsă de produse concepute pentru 
a proteja și a decora orice zonă a 
unei clădiri, de la pereții exteriori la 
pardoseli, și produse intumescente 
care oferă protecție la foc părților 
esențiale ale construcției.”
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Fiecare al cincelea 
container de marfă din 
lume este protejat contra 
coroziunii de un produs de 
acoperire Hempel, atât la 
interior, cât și la exterior.

Protecția 
mărfurilor

Transportul maritim este de departe cea mai 
eficientă metodă de a transporta mărfuri din 
punct de vedere energetic și al costurilor. În 
fiecare zi, milioane de tone de bunuri – de 
la mașini și macarale la banane și fasole – 
sunt transportate în containere din fabrici 
și de pe câmpurile unde sunt produse în 
piețele și magazinele locale. Fiecare dintre 
aceste containere trebuie protejat împotriva 
intemperiilor, a tratamentelor dure și a 
mărfurilor potențial dăunătoare.

Fiind unul din furnizorii principali pe plan 
mondial de soluții de acoperire pentru 
containere, oferim sisteme competente 
pentru construcții noi și pentru repararea 
tuturor tipurilor de containere. Toate soluțiile 
noastre sunt concepute pentru a prelungi 
durata de viață a containerelor, a reduce 
costurile de întreținere și a îmbunătăți 

eficiența aplicării. De asemenea, vizităm 
instalațiile de producție ale clienților pentru 
a-i ajuta să optimizeze procesele de aplicare 
și să scadă costurile.

Producția de containere se îmbunătățește 
continuu, prin urmare colaborăm cu clienții 
noștri pentru a dezvolta soluții noi care 
răspund cerințelor în continuă schimbare din 
domeniu. În acest sens am dezvoltat primul 
sistem din lume pentru containere, rezistent 
la apă și realizat din trei straturi, care îi ajută 
pe producători să protejeze atât containerele, 
cât și mediul.

1/5
Hempel oferă straturi de acoperire 
pentru construcții noi și pentru 
repararea containerelor. Unul din 5 
containere de marfă este acoperit 
de produsele noastre, ceea ce 
ne poziționează drept unul dintre 
principalii furnizori mondiali de pe 
piața containerelor.

Știați că?
Consilierii noștri în materie de 
aplicare a vopselei pot vizita 
instalațiile dumneavoastră de 
producție pentru a vă ajuta să 
optimizați procesele de aplicare și să 
vă reduceți cheltuielile.

3
Hempel a dezvoltat primul sistem din 
lume pentru containere rezistent la 
apă și realizat din trei straturi. Acesta 
ajută producătorii să își protejeze 
containerele de marfă împotriva 
coroziunii, precum și împotriva 
acțiunii mediului.
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Datorită gamei complete 
de produse pentru navele 
de agrement și de cursă, 
îi ajutăm pe iubitorii 
de activități nautice să 
navigheze lin.

Sub vânt și vele Timp de 100 de ani, ne-am transferat 
experiența în industria maritimă la iahturi 
de agrement, ambarcațiuni de cursă și vase 
de navigație. Drept urmare, pasionații de 
navigație și producătorii de iahturi pot găsi 
un produs Hempel pentru fiecare lucrare de 
întreținere și pentru fiecare zonă a navei lor.

Pentru producătorii de iahturi profesioniste, 
oferim o gamă completă de straturi de 
acoperire avansate, de la finisaje durabile 
care vor arăta grozav ani la rând, la 
produse avansate pentru corpul navei ce 
îmbunătățesc hidrodinamica iahtului, reduc 
consumul de carburant și cresc vitezele 
de navigare. Pentru iubitorii navigației, 

oferim o gamă completă de produse 
pentru îngrijirea ambarcațiunilor, pentru a 
simplifica întreținerea.

Materialele noastre de acoperire pentru 
iahturi și produsele noastre pentru îngrijirea 
ambarcațiunilor sunt realizate în conformitate 
cu cele mai exigente criterii și respectă toate 
standardele de mediu și ale legislației. Toate 
sunt concepute pentru a fi ușor de folosit, 
astfel încât să petreceți mai puțin timp 
lucrând la navă și mai mult timp navigând.

Pur și simplu 
cele mai bune
Scopul nostru este să reducem 
complexitatea lucrărilor de vopsire 
și întreținere și să oferim soluții care 
sunt pur și simplu cele mai bune 
de pe piață.

Încercate 
și testate
Produsele noastre sunt testate și 
dezvoltate în conformitate cu cele 
mai exigente criterii. Acestea respectă 
toate standardele de mediu și sunt 
conforme cu legislația.

Știm cum să vopsim, să protejăm 
și să curățăm orice tip de navă și 
putem asigura un produs demonstrat 
pentru orice proiect de vopsire a 
unei ambarcațiuni.

Întreținere 
completă
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Proiectul presupune restaurarea completă a unui velier 
tradițional din lemn cu lungimea de 12 metri. 

Această lucrare de restaurare se concentrează pe opera vie, 
părțile laterale ale corpului și puntea din lemn de esență tare. 

Un velier clasic din lemn trebuie văzut ca o bijuterie ce 
navighează pe mare, care are nevoie de protecție și de 
sporirea frumuseții sale naturale. 

Lucrările de restaurare propuse trebuie să țină cont de 
agresivitatea mediului, care combină apa cu sarea, vântul 
și soarele, precum și de fragilitatea lemnului, de estetica 
elementelor care vor fi folosite și de durabilitatea lor. 

La fel de importante sunt obținerea culorii potrivite și a 
finisajului lucios, precum și menținerea proprietăților lor pe o 
perioadă lungă de timp.

Soluțiile de acoperire adoptate pentru părțile laterale ale 
corpului și puntea velierului folosesc cea mai nouă tehnologie 
în materie de straturi de finisare și lacuri dintr-o singură 
componentă, adică rășinile alchidice modificate, care stau 
la baza produselor Brilliant Gloss și Dura Gloss Varnish de 
la Hempel.

Pentru opera vie a fost aleasă o vopsea antivegetativă cu 
autolustruire premium, precum Mille NCT.

Reparația  
capitală a unui  
velier tradițional  
din lemn 
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În spatele 
fiecărui agent de 
acoperire eficient

În fiecare zi, consilierii noștri 
în materie de acoperire și 
inginerii noștri pot fi găsiți 
pe șantiere de construcții, 
în facilități cu docuri uscate 
și în unități de producție, 
ajutându-i pe clienții 
noștri să îmbunătățească 
calitatea aplicării și să 
reducă cheltuielile.

Într-un mediu competitiv, pentru succes este 
nevoie de ceva mai mult decât tehnologie. 
Companiile au nevoie și de oameni cu 
aptitudinile, cunoștințele, experiența și 
atitudinea potrivite pentru a transforma 
tehnologia într-o soluție care oferă valoare 
adăugată. Și tocmai aici facem o diferență 
reală. Consilierii noștri cu înaltă calificare în 
materie de acoperire colaborează cu clienți din 
toată lumea pentru a se asigura că produsele 
de acoperire sunt aplicate cât mai eficient 
posibil și că oferă performanța promisă.

Peste 90% din cazurile de deteriorare 
prematură a stratului de acoperire sunt cauzate 
de pregătirea necorespunzătoare a suprafeței, 
aplicarea greșită sau o combinație a celor 
două, prin urmare le oferim clienților sfaturi 
și asistență pe toată durata procesului de 

aplicare. De la pregătirea suprafeței la uscarea 
finală și finisare, îi ajutăm să se asigure că 
fiecare strat de acoperire este aplicat corect, 
pentru ca ei să beneficieze de protecție optimă 
pentru o perioadă cât mai lungă de timp.

Deoarece aplicarea agentului de acoperire 
poate fi o sursă semnificativă de obstacole 
pentru multe proiecte, îi ajutăm pe clienți și să 
optimizeze aplicarea pe linia de producție sau 
la fața locului. Prin analiza întregului proces, 
contribuim la reducerea duratelor de aplicare, 
a timpului de uscare și a reziduurilor, pentru a 
accelera producția și a reduce cheltuielile.

Serviciile noastre:

•  Recomandări pre-vânzare

• Asistență la fața locului

• Optimizarea producției

• Rapoarte privind starea 
stratului de acoperire și 
reparațiile

• Asistență personalizată 
pentru întreținere

• Inspecții

• Instruire

600
Echipa noastră formată din peste 
600 de consilieri în materie de 
acoperire – dintre care mulți au 
calificare FROSIO/NACE – oferă 
servicii tehnice și asistență la fața 
locului clienților din întreaga lume.

50
Trecerea la un sistem de protecție 
format din două straturi, cu uscare 
rapidă, de la Hempel poate ajuta 
producătorii de utilaje grele și de oțel 
prefabricat să accelereze producția 
cu până la 50%.

20
Dacă sunt aplicate și întreținute 
corect, majoritatea straturilor 
noastre pentru protecție vor dura  
cel puțin 20 de ani.
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Fondatorul nostru, J.C. Hempel, 
era de părere că o companie este 
responsabilă pentru angajații săi, 
pentru mediu și societate. Compania 
pe care a înființat-o el s-a schimbat 
semnificativ în ultimii 100 de ani, dar 
principiile sale fundamentale rămân în 
centrul a tot ceea ce facem.

Vopselele maritime gata amestecate erau practic o noutate în 
1915, când J.C. Hempel a început să le vândă navelor care 
făceau comerț în Copenhaga, Danemarca, și în împrejurimi. 
A fost un început umil – J.C. Hempel a livrat chiar el prima 
comandă, pedalând prin oraș cu bidoanele de vopsea 
atârnate de ghidon – dar compania pe care a înființat-o 
avea să devină unul dintre cei mai renumiți furnizori de 
vopsele din lume.

Un proprietar unic
Pentru a asigura o bază economică solidă pentru continuarea 
activității Hempel Group, J.C. Hempel a creat Hempel 
Foundation în 1948. El și-a transferat toate acțiunile aici, 
punând efectiv dreptul de proprietate al companiei în mâinile 
angajaților. Hempel Foundation este în prezent singurul 
proprietar al Hempel Group.

Ca fundație comercială, obiectivul principal al Hempel 
Foundation este să ofere și să mențină o bază economică 
solidă pentru Hempel Group. Obiectivul secundar al Hempel 
Foundation este unul social și caritabil: să sprijine scopurile 
culturale, sociale, umanitare, științifice și artistice din toată 
lumea, punând un accent special pe educația copiilor 
defavorizați și cercetarea în vederea găsirii unor soluții 
durabile din punct de vedere ecologic în industria materialelor 
de acoperire.

Educația copiilor defavorizați
Oferirea unei educații de calitate universală este unul dintre 
Obiectivele de dezvoltare durabilă concepute de Națiunile 
Unite în 2015. Hempel Foundation s-a alăturat altor 
organizații pentru a transforma acest obiectiv în realitate. 
Foundation ajută peste 55.000 de copii defavorizați să 
primească o educație mai bună pentru a-și construi un viitor 
mai bun pentru ei înșiși și familiile lor. Acest lucru înseamnă 
că prin intermediul activității sale la Hempel, fiecare angajat 
al companiei sprijină educația a 10 copii defavorizați.

Cercetare pentru găsirea unor soluții durabile din punct  
de vedere ecologic
Lumea are nevoie de tehnologii noi și durabile. Prin 
intermediul unui parteneriat pe termen lung cu Universitatea 
Tehnică din Danemarca, Hempel Foundation contribuie la 
promovarea cercetării și creșterea conștientizării tehnologiilor 
durabile din punct de vedere ecologic pentru industria 
materialelor de acoperire.

O idee revoluționară

10
Prin intermediul activității sale 
la Hempel, fiecare angajat al  
companiei sprijină educația  
a 10 copii defavorizați.

55.000
Hempel Foundation ajută peste 
55.000 de copii defavorizați să 
primească o educație mai bună, 
oferindu-le șansa de a-și construi un 
viitor mai bun pentru ei înșiși, pentru 
familiile lor și pentru societate.

2000
Hempel Foundation colaborează din 
anul 2000 cu Universitatea Tehnică 
din Danemarca pentru a crea un 
mediu de cercetare internațional 
în vederea educării inginerilor și 
cercetărilor cu înaltă calificare.

Fondatorul Hempel, J.C. Hempel
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Din 1915, Hempel a demonstrat că 
bunele practici de afaceri și grija 
pentru oameni, mediu și societate pot 
merge mână în mână.

Credem că, în calitate de companie internațională, avem 
responsabilitatea de a promova practicile de afaceri 
durabile în întreaga lume. Acesta este un aspect esențial al 
angajamentului nostru față de responsabilitatea corporatistă. 
Facem mai mult decât să respectăm legislația și standardele. 
Facem ceea ce credem că este mai bine pentru oameni, 
mediu și societate și extindem această practică prin propriile 
standarde înalte și politici pentru toate sediile noastre, toți 
furnizorii și distribuitorii noștri, de oriunde în lume.

Mediu
Produsele noastre prelungesc durata de viață a structurilor 
și echipamentelor și astfel contribuie la reducerea impactului 
global al acestora asupra mediului. Dar credem că putem 
să facem mai mult și să plasăm durabilitatea ecologică în 
centrul a tot ceea ce facem. Ne concentrăm pe dezvoltarea 
unor produse care îi ajută pe clienți să scadă consumul de 
energie, reziduurile și emisiile. În același timp, monitorizăm 
atent propriile operațiuni și depunem eforturi continue pentru 
reducerea consumului de energie, a reziduurilor și a emisiilor 
rezultate în urma activității noastre.

În calitate de companie care manipulează produse chimice, 
avem o responsabilitate în plus față de mediu. Folosim cele 
mai noi echipamente pentru securitate și pentru protecția 
mediului în fabricile noastre și lucrăm continuu la reducerea 
cantității de compuși organici volatili și a altor substanțe 
periculoase din compoziția produselor noastre de acoperire. 
Gama noastră de produse disponibilă în Europa nu conține 
plumb și ne angajăm să eliminăm plumbul din produsele 
noastre la nivel mondial.

Societate
Ca producător global, avem oportunitatea de a promova 
bunele practici de lucru printr-un lanț de distribuție care se 
extinde dincolo de operațiunile noastre. Dorim să lucrăm 
doar cu furnizori care împărtășesc aceleași standarde etice 
și audităm anual furnizorii de materii prime selecționați 
pentru a ne asigura că aceste materii prime provin din 
surse responsabile.

Suntem, de asemenea, convinși că responsabilitatea 
corporatistă trebuie susținută de angajații noștri. Sprijinim 
inițiativele locale ale comunităților în care muncim și îi 
încurajăm pe angajații noștri să acorde timp pentru cauzele 
caritabile din zona lor. În acest sens, le oferim angajaților 
șansa să facă voluntariat pentru proiectele educaționale 
susținute de Hempel Foundation.

Oameni
Oriunde vă întâlniți cu noi – fie că sunteți client, partener de 
afaceri, furnizor sau angajat nou – știți că aveți de-a face cu 
o companie care pune oamenii pe primul loc. Oamenii noștri 
sunt bunul nostru cel mai de preț. Aceștia vin din mai multe 
țări, au experiențe de viață diferite și aduc multe aptitudini și 
puncte de vedere diferite în activitatea noastră. Credem că 
această diversitate este cheia succesului nostru în afaceri. 

Facem tot ce putem pentru a crea un mediu de lucru incluziv 
și favorabil, în care toată lumea poate să aibă succes și să se 
dezvolte. Hempel Academy le oferă angajaților noștri acces 
la educație și instruire periodică și toți cei care lucrează la 
Hempel sunt încurajați să creadă că învățarea și dezvoltarea 
personală sunt competențe care trebuie îmbunătățite pe tot 
parcursul vieții.

În centrul a tot 
ceea ce facem 

Bine de știut
Suntem dedicați să implementăm 
Principiile de ghidare ale Națiunilor 
Unite privind companiile și 
drepturile omului.

30
Suntem prima companie care a 
dezvoltat un sistem de acoperire 
format din două straturi pentru 
turnurile turbinelor eoliene. 
Comparativ cu soluțiile echivalente 
formate din trei straturi, sistemul 
reduce consumul de energie, emisiile 
și reziduurile după aplicare cu 
aproximativ 30%.

4.000
Hempel Academy oferă instruire – 
inclusiv instrucțiuni privind Codul de 
conduită, cursuri pentru dezvoltarea 
liderilor și pentru siguranță – pentru 
aproximativ 4.000 de angajați 
anual. Hempel Academy asigură, de 
asemenea, instruirea tehnică la sediu 
pentru clienți.
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hempel.ro

Din 1915, Hempel este lider mondial specialist 
în materiale de acoperire, oferind protecție și 
inspirație întregii lumi. În prezent avem în 80 de țări 
peste 5.500 de angajați care furnizează soluții de 
încredere pe piețele vopselelor pentru protecție, 
decorative, maritime, industriale, pentru containere 
și pentru iahturi. Printre acestea se numără mai 
multe mărci renumite, precum Crown Paints, 
Schaepman și Jones-Blair. 

Hempel este deținută cu mândrie de Hempel 
Foundation, care sprijină cauze culturale, umanitare 
și științifice din toată lumea.

Hempel (Hellas) S.A. 
8-10, Stravonos Str. & 
Vouliagmenis Avenue 152 
166 74 Glyfada

Tel:+30 (210) 4143400
Fax:+30 (210) 4143500
sales-gr@hempel.com
http://www.hempel.gr RO 09/2017 RO


