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Färgproducent lanserar nya produkter som bygger på teknik från 
Prebona 
 
Simrishamn – Prebona AB (publ), ett materialteknikbolag med fokus på 
funktionella material och substanser, meddelar idag att Liwa Färg AB kommer att 
lansera ett helt nytt färgsystem för luktsanering, Liwa OdorControl, på 
Fastighetsmässan i Malmö den 24 januari. 
 
Liwa OdorControls system för luktsanering används för att säkerställa att lukt 
elimineras effektivt från lokaler som skadats av exempelvis rök eller mögel. 
Dessutom kan systemet användas i lokaler såsom källare och soprum för att 
förebygga dålig lukt. 
 
Prebona bedömer att marknaden har stor potential. Bolaget uppskattar att 
ordervärdet avseende Prebonas insatsvaror kommer att uppgå till ca 1 mkr under 
lanseringsåret 2018. 
 
Liwa Färg AB är en svenskt färgproducent specialiserad på högkvalitativa färger mot 
framförallt den professionella marknaden i Norden. Samarbetet mellan Prebona och 
Liwa Färg bygger på att Liwa utvecklar och marknadsför produkter där Prebonas 
produkter ingår för att ge färg och lack olika typer av önskade funktioner, såsom 
förstärkande, smutsavvisande och nu senast luktreducerande egenskaper. 
 
-Behovet av den här typen av färg för att renovera exempelvis rökskadade eller 
mögelskadade lokaler är stort, säger Ted Ljungkvist, VD på Liwa Färg.  
-Att vi nu dessutom lanserar den första vattenbaserade färgen inom detta område 
som också kan bryta ner brandlukt, mögellukt etc är ett stort steg framåt för att 
slutligen fasa ut konventionella lösningsbaserade och miljöfarliga färger, avslutar Ted 
Ljungkvist. 
 
-Det är mycket glädjande att Liwa nu lanserar ett färgsystem även för luktsanering 
som bygger på Prebona CompoTechs unika teknologi, säger Orvar Otterstedt, VD i 
Prebona AB. Vi tror att samarbetet med Liwa Färg kommer att vara mycket positivt 
för Prebona och leda till en väsentlig intäktsökning under året, fortsätter Orvar 
Otterstedt. 
 
För ytterligare information kontakta: 
 
Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post: 
orvar.otterstedt@prebona.com  
 
Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer 
funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom 
affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och dotterbolaget Prebona HealthCare 
AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar 
och partikelteknologi. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer 
information se www.prebona.com. 
 

mailto:orvar.otterstedt@prebona.com
http://www.prebona.com/


 

 
 

Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn 
www.prebona.com 

 

http://www.prebona.com/

