
 

 

 

Sida 1 av 1 

 

Pressmeddelande 
Lund 2017-10-26 

 

Nexam Chemical erhåller order värd 5,3 miljoner 
kronor inom fokusområde högprestandaplast 
 

Nexam Chemical har erhållit en order från Maverick till ett värde 
av 5,3 miljoner kronor avseende NEXIMID®. Leverans kommer att 
ske under 2018 enligt avrop från kunden. 
 
NEXIMID® kan användas för att tillverka polyimidharts, som bland annat är en komponent i 
temperaturtåliga kompositer. Kompositer innehållande NEXIMID® används i miljöer där 
omfattande påfrestningar och höga temperaturer ställer extrema krav på materialet. 
Applikationsområden är främst inom avancerat flyg, rymd och andra områden där kraven på 
materialen är de högsta tänkbara. 
 
”Ordern från Maverick är en bekräftelse på att vår produkt skapar högt värde och att vi har 
ett starkt erbjudanden inom högprestandaområdet. Att Maverick nu ökar ordervolymen är 
glädjande för framtiden och vi arbetar kontinuerligt med kunden för att tillhandahålla nya 
lösningar som genererar ytterligare värde till deras växande verksamhet” säger Anders Spetz, 
VD i Nexam Chemical. 
 
För mer information, kontakta:  
Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com 
 
Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 13:15 CET. 
____________________________________________________________________________ 
 
Om Nexam Chemical 
Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt 
och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper 
hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, 
seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna 
gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-
material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används 
förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av 
mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, 
skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på 
www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. 
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