
Brabant Groep  
ve Hempel: sağlam  
bir ekip
Hempel, Benelux’taki en önemli raspalama ve boya 
şirketlerinden biriyle uzun ömürlü bir ilişki kurdu.

Hollanda’da konusunun en büyük grubu olan Brabant Groep, 
tank yapım ve gemi yapım endüstrilerine çelik plakalar, kimyasal 
ve petrokimyasal endüstri için borular, pasif yangın koruması, 
TSA, çelik yapılar ve diğer birçok farklı endüstride çeşitli 
sayıda boya sistemlerinin uygulanmasıyla korozyonu önlemeye 
odaklanmıştır. Ana işleri ön imalat astarları ve epoksi boya 
uygulamalarıdır.  Sahip oldukları büyük tesisler sayesinde büyük 
projeleri yürütebilmişlerdir. Anders Invest’e ait olan ve finansal 
açıdan oldukça iyi durumdaki bu grup mümkün olduğunca 
yeniliklerini sürdürmeye devam ediyor.

Brabant Groep, üç şirketten oluşuyor ve üçlünün en büyüğü 
olan Staalstraal Brabant BV, uzun yıllardır her gün Hempel’in ön 
imalat astarlarını kullanıyor. Gruptaki ikinci şirket Straco Waspik, 
her türlü projede çeşitli Hempel ürünlerini kullanıyor. 3. şirket 
Straco Heerenveen, daha çok toz kat uygulama faaliyetlerinde 
uzmanlaşmış. 
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Örnek durum çalışması

Brabant Groep ile ticari girişimde bulunduğu bu yıl da, Hempel 
için umut verici. Günlük ön imalat astarları uygulama işinin 
yanı sıra Brabant Groep, iki büyük downstream (üretim sonrası 
depolama ve dağıtım) şirketinin borularıyla ilgili 2 büyük yeni 
yapım downstream projesi yürütmüştür. 

Hempel’in Brabant Groep ile birlikte tamamladığı en son 
downstream projesi Vopak Amsterdam içindi ve Hempel 
8.500 litre boya tedarik etti. Projenin amacı, mevcut iskeleyi 
büyüterek ve yeni bir rıhtım yaparak Vopak Amsterdam’daki 
mevcut kapasiteyi genişletmekti. Atölye içi uygulamada hızlı 
kuruyan ve uygulaması kolay bir sistem gerekiyordu bu yüzden 
seçilen sistem Hempadur Avantguard 550, Hempaprime Multi 
500 ve Hempathane Speed-Dry Topcoat 250 oldu.

Daha yakın zamanda Hempel, Rotterdam’daki Koole 
Terminalleri için bir downstream projesi daha aldı. 6.200 
m2’lik boru ve makaraları kaplamak için 7.500 litre civarında 
boya kullanılacak. Boya sistemi Hempadur Avantguard 750, 
Hempaprime Multi 500 ve Hempathane Speed-Dry Topcoat 
250’den oluşacak.

Staalstraal Brabant ve Straco Waspik, rekabetçi fiyatımız, yeni 
geliştirilmiş çinko epoksilerimiz ve etkileyici sertlik sağladığı 
kanıtlanmış hızlı kuruma özelliğine sahip boyalarımız gibi birçok 
özelliğimiz sayesinde projeleri için Hempel’e güvenmektedir.

Hempel, yenilikçi ruhu bizimkiyle eşleşen Brabant Groep ile bu 
heyecanlı yeni macerayı sürdürmeyi dört gözle bekliyor.

www.hempel.com/avantguard adresinden Avantguard’ı 
keşfedin.

Brabant Groep ve Hempel: sağlam bir ekip

Çinkodan tamamen faydalanabilmek için onu tescilli 
aktivatörümüz ve cam küreciklerle birleştirdik. Avantguard 
ayrıca üç korozyon koruma yönteminin tümünde kullanmak için 
çinkoca zengin tek astardır:

Bariyer etkisi  |  İnhibitör etkisi  |  Galvanik etkisi
Patentli Avantguard teknolojisi ile Üçlü Aktivasyon, standart çinkoca 
zengin astarlar ile karşılaştırıldığında üstün koruma, dayanıklılık 
ve sürdürülebilirlik sağlar. Böylece yapılarınız daha uzun süre 
dayanırken, uygulama ve bakım maliyetlerinden tasarruf edersiniz.

Patentli Avantguard® teknolojisi  
ile Üçlü Aktivasyon
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