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Ahlstrom-Munksjön turvakuidut varmentavat tuotteiden alkuperän     

Turvakuidut suojaavat hiomapapereiden pohjamateriaaleja väärennöksiltä koko arvoketjussa  

 
Tuoteväärennökset ovat yhä suurempi haaste kuluttajatuotteiden lisäksi myös teollisuudessa ja esimerkiksi 

epäällystettyjen hiomapapereiden valmistajille. Ahlstrom-Munksjö toimittaa asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä 

kuitupohjaisia teollisuuden erikoismateriaaleja, kuten erilaisia hiomapapereiden pohjamateriaaleja, joissa yhtiön 

kehittämä jäljitettävyyttä parantava ja turvakuituihin perustuva menetelmä tarjoaa ratkaisun tähän 

maailmanlaajuiseen ongelmaan. Turvakuituteknologia on rekisteröity BE SECURE
TM

  -nimellä.  

Tuoteväärennösten osuuden maailmankaupasta on viime vuosina kasvanut ja eräiden arvioiden mukaan se on jopa 

2–3 prosenttia. Kuluttajatuotteiden väärennökset aiheuttavat tunnettujen brändien arvon alenemista ja tuottojen 

menetyksiä. Väärennöksiä on löytynyt myös teollisuuden varaosista ja eri teollisuudenalojen sovellusten 

komponenteista, missä ne ovat myös turvallisuusriski.   

 

 

 

Päällystettyjen hiomapapereiden pohjamateriaaleihin lisätään valmistusprosessissa turvakuituja, jotta 

asiakasyritykset voivat helposti varmistua  tuotteiden laadusta ja välttää väärennöksiä. Turvakuituina käytetään sekä 

värillisiä että hohtavia kuituja. Turvakuiduilla voidaan varmistaa tuotteen jäljitettävyys pohjapaperin mekaanisia ja 

kemiallisia ominaisuuksia heikentämättä.  

Teollisuuden prosesseissa käytettävien materiaalien laatu on tärkeä turvallisuustekijä. Käyttämällä laatuvaatimusten 

mukaisia tuotteita käyttäjät voivat suojautua rikkoutumisilta ja tuotantoprosessien vahingoilta sekä loukkaantumisilta.  

”Tuotteiden jäljitettävyyden varmistava ratkaisu on meille tärkeä kilpailuetu. Esimerkiksi kiinalainen asiakkaamme, 

päällystettyjä hiomapapereita valmistava Zibo Riken, valitsi hohtavan turvakuidun heille toimitettaviin tuotteisiin. 

Tämän keskeisen tuoteominaisuuden avulla he pystyvät varmistamaan oman tuotteensa hyvän laadun ja sitä kautta 

lisäämään myyntiään merkittävästi”, kertoo Ahlstrom-Munksjön myyntipäällikkö Daniel Qiu.  

Hiomapaperien pohjamateriaalit ovat erikoispapereita, joita käytetään hiomatuotteiden alustoina sekä teollisuuden 

että kotitalouksien sovelluksissa. Pohjapapereita tuotetaan moniin tuoteryhmiin, aina karkeasta hionnasta 

viimeistelyyn ja hienohiontaan saakka. Ahlstrom-Munksjö merkittävä pohjapapereiden toimittaja, joka tarjoaa 

kattavan tuotelajitelman ja  sovelluskohtaisesti räätälöityjä paperilaatuja.  

Hiomapaperien pohjamateriaaleihin erikoistunut liiketoimintayksikkö kuuluu Industrial Solutions -liiketoiminta-

alueeseen. Industrial Solutions -liiketoiminta-alueen laajaa tuotteiden ja materiaalien valikoimaa käytetään 

pääasiassa teollisuuden valmistus- ja tuotantoprosesseissa. Valikoimaan kuuluu muun muassa hiomapaperien 

taustapapereita, sähköteknisiä eristepapereita, irrokepohjapapereita, ohutpapereita, erikoisselluja ja 

tukikalvopapereita. Lisäksi liiketoiminta-alueen valikoimaan kuuluvat Arches-tuotemerkin taide- ja painopaperit, joilla 

on vuosisatojen perinteet. 
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Hiomapaperin pohjamateriaalin sinisiä turvakuituja luonnonvalossa (vasemmalla) ja hohtavia turvakuituja ultraviolettivalossa (oikealla).  


