
 

                20 mars 2023 

  

 

 
ChromoGenics AB (publ) Ullforsgatan 15, 752 28 Uppsala, Tel +46 18 430 04 30, ChromoGenics, Org. nr. 556630-1809 

ChromoGenics uppnår godkännande i ett viktigt test för ISO 

18543:2021  
 

ChromoGenics produkt ConverLight® Dynamic påvisar utmärkt hållbarhet i väldigt 
krävande accelererat åldringstest för ISO 18543:2021 – en viktig milstolpe för 
bolaget. 
 
ISO 18543 är ett accelererat långtidstest för åldrande och hållbarhet för elektrokroma glas i 
byggnader. Testet innefattar olika åldringsfaktorer så som UV-intensitet, hög temperatur och hög 
cyklingsfrekvens. Testet består av 5000 timmar av kontinuerlig växling mellan ljust och mörkt läge 
under 30 000 cykler i hög temperatur och konstant UV-strålning, vilket motsvarar över 20 år av normalt 
användande. 
 
ISO-testet genomfördes av RISE (Research Institute of Sweden), en oberoende tredje part. Testet 
påbörjades i juli 2022 och slutfördes i mars 2023. Testrapporten från det positiva ISO-testet bekräftar 
ConverLights utmärkta hållbarhet och kvaliteten i produktionsprocessen. 
 
“Det här ISO-testet stressar materialet till extrema nivåer som vi inte ser under normal användning. 
Testet kan därför anses onödigt hårt men vi har ändå valt att göra det. Det är därför med stort nöje vi 
mottog den positiva testrapporten från RISE. Jag ser det som en av de största tekniska milstolparna i 
ChromoGenics historia”, säger Greger Gregard, CTO på ChromoGenics. 
 
“Vi är väldigt stolta över resultatet. ChromoGenics har vidtagit omfattande åtgärder för att 
kvalitetssäkra prestandan och hållbarheten i våra produkter. Vi har varit nöjda med resultaten från 
våra interna testprogram sedan vi påbörjade egen produktion i juni 2021. Nu har vi därtill en ISO-
stämpel från ett oberoende ackrediterat institut som validerar dessa resultat. ISO 18543:2021-testet 
har varit efterfrågat av nya och existerande partners i glasbranschen samt även vissa kunder. Det 
positiva resultatet är därför ytterligare ett viktigt steg i vår strategi att inleda partnerskap med 
kvalitetsbolag inom glasbranschen och därmed möjliggöra för oss att fokusera mer på vår 
kärnkompetens, dvs, produktion och utveckling av elektrokrom folie”, säger Fredrik Fränding, VD på 
ChromoGenics. 
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Om ChromoGenics 

ChromoGenics är ett proptechbolag som framställer smart dynamiskt glas som förbättrar inomhusmiljö och välmående samt 

minskar energianvändning, driftskostnader och klimatpåverkan i fastigheter.  Bolagets produkt ConverLight® Dynamic bygger 

på unik patenterad teknologi från Ångströms-laboratoriet i Uppsala där elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm. 

Resultatet är en dynamisk folie som kan lamineras in i glas vilket ger ett bra solskydd i fastigheter och minskad miljöbelastning 

både i produktion, transport och användande. Den dynamiska folien är lätt att transportera och kan appliceras av lokala partners 

i glasbranschen varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas. Samtliga produkter från ChromoGenics har ledorden 

miljö och hälsa. Det innebär ett fokus på miljö-vänligt material, minskad energianvändning, ökad tillgång till dagsljus och utsikt 

samt förbättrad inomhuskomfort. 

 

Bolagets produktionsanläggning i Uppsala har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie 

(CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Vator Securities som Certified Adviser. 
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