
Svenske BJS implementerer Becker Acroma LED-herdende løsning fra Sherwin-Williams
LED-herding øker produktkvaliteten, minsker energiforbruket, reduserer vedlikeholdskostnadene og forbedrer arbeidsmiljøet, ifølge
bransjeledende foretak.

Det svenske industrikonsernet BJS bryter ny mark ved å ta i bruk Sherwin-Williams’ LED-herdende teknologi for overflatebehandling av tre-
og sponplater.

BJS har implementert LED-herding i produksjonsprosessen på foretakets anlegg i Humpolec i Tsjekkia. Dermed er konsernet blant de
første til å anvende teknologien, som nylig ble lansert under varemerket Becker Acroma. LED-herdende overflatebehandlingsprodukter har
en rekke fordeler i forhold til tradisjonelle UV-herdende løsninger. I første rekke skapes det en jevn og enhetlig herding over hele sponplatens
bredde, og det avgis verken sterk varme eller ozon. Dette øker produktkvaliteten samtidig som arbeidsmiljøet ivaretas. De lave
herdetemperaturene – 20 °C kontra 70-80 °C for UV-løsninger – gjør det også mulig å herde furu og andre harpiksrike treslag mer effektivt
og dermed redusere mengden kasseringer. LED-teknologien gir også reduserte vedlikeholdskostnader og kan gi energibesparelser på
opptil 49 %.

BJS ble grunnlagt i 1917 i Smålandsstenar og har fabrikker i Sverige og Tsjekkia. Foretaket har flere av Europas største møbelforhandlere
på kundelisten. BJS legger stor vekt på produktkvalitet og er eksperter på produksjonsprosesser som fresing, boring og maling av
trematerialer, først og fremst MDF-plater. Kaj Johansson, produksjonssjef i BJS, er positiv til forandringene som Becker Acromas LED-
herdende produkter har medført:

”Vi har samarbeidet med Becker Acroma (et av Sherwin-Williams’ varemerker) i over 20 år og fått hjelp til å forbedre en rekke prosesser.
Derfor ble vi interessert med det samme da de lanserte sin LED-herdende løsning. For vår del har LED-teknologien gjort at personalet nå
har fått en mer stabil og effektiv arbeidsprosess. Det gamle systemet med UV-lamper krevde inspeksjon hver uke for å sikre
herdekvaliteten, men siden LED-lampene ikke taper styrke over tid, så er det ikke behov for dette lenger. I tillegg bidrar del lave varmen fra
LED-lampene og fraværet av ozonutslipp til at både miljø og arbeidsforhold bedres. Vi får blant annet svalere fabrikker om sommeren”, sier
han. 

BJS’ fabrikk i Humpolec har sju maskiner for valseapplisering og tre områder for herding av sponplatenes glatte flater, som vanligvis
behandles med hvit lakk. LED-lampene som nå er tatt i bruk til herdingen, har en levetid på ca. 15 000 timer, fem ganger mer enn vanlige
UV-lamper. I motsetning til BJS’ gamle UV-løsning, som har blitt brukt i drøyt 25 år, presterer LED-lampene på et jevnt nivå over hele det 1,3
meter brede produksjonsbåndet. Tidligere kunne kvaliteten variere ettersom lampene tapte effektivitet og strålingsnivåene varierte.
Sammenlignet med den gamle teknologien utnytter Becker Acromas LED-herdende overflatebehandlingsprodukter smale ”topper” av UV-
energi.

”I tillegg til at LED-lamper varer lenger, er tendensen at de når slutten på levetiden nesten samtidig. Dette er en stor fordel ettersom det blir
enklere å forutse når de må skiftes ut. Det gjør at vi kan minimere driftsstanser og redusere vedlikeholdskostnadene. De lavere
herdetemperaturene reduserer også belastningen på sponplatene, noe som sammen med en jevnere herdeprosess der alle deler av
platen behandles, sikrer et bedre sluttprodukt”, avslutter Kaj Johansson.
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Om Sherwin-Williams Product Finishes

På grunn av sine nyskapende produkter og usedvanlig gode service er Sherwin-Williams Product Finishes Division ledende innen industriell
overflatebehandling, og tilbyr høyteknologiske flytende og pulverbaserte overflatebehandlingsløsninger til metall-, plast- og treprodusenter innenfor områder
som landbruks- og anleggsmaskiner, vindenergi, medisinsk diagnostikk, elektronikk, bygningsartikler, militært utstyr, møbler, kjøkken og bad, gulv,
platemateriale, snekkerarbeider innendørs og utendørs samt øvrig overflatebehandling. Med et nettverk av produksjonsanlegg, teknisk fagkunnskap og
distribusjon som spenner over seks kontinenter, er vi en global samarbeidspartner.

I vårt forsøk på å hjelpe kundene våre til stadige forbedringer har vi alt som trengs for å gi dem tilgang til avanserte og nyskapende systemer for
overflatebehandling gjennom omfattende tekniske ressurser, design- og fargeekspertise samt lokal og regional produksjonsstøtte – alt i global skala. For en
bedre overflatebehandling – spør Sherwin-Williams.™

Om selskapet Sherwin-Williams

Sherwin-Williams er verdensleder innen utvikling, produksjon og salg av overflatebehandling og tilhørende produkter, med over 32 000 medarbeidere og
virksomhet i 109 land. Vi markedsfører oss gjennom mer enn 3950 fargebutikker, bilforhandlere og industridistributører. Med en årlig omsetning på 7,8
milliarder dollar er vi den største produsenten av overflatebehandlingsprodukter i USA og den tredje største i hele verden. 


