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Certyfikat PIKS
Polska Izba Konstrukcji Stalowych
przyznała nam Certyfikat Współproducenta Konstrukcji Stalowych w zakresie farb antykorozyjnych wykorzystywanych w zabezpieczeniach konstrukcji stalowych. W imieniu firmy certyfikat odebrała Karolina KarwowskaDworak, General Manager Jotun Polska.

Szanowni Państwo,
Z prawdziwą przyjemnością prezentujemy
Państwu drugi numer biuletynu poświęconego działalności Jotun Polska. Biuletyn będzie
ukazywał się co kwartał i składać się będzie ze
stałych bloków poświęconych aktualnościom
z życia naszej firmy, części referencyjnej i produktowej.

N

asz udział w 10. edycji Konferencji PIKS został uwieńczony przyznaniem – a właściwie
odnowieniem – Certyfikatu Współproducenta
Konstrukcji Stalowych. Ustanowiony i nadawany przez Izbę Certyfikat Producenta bądź Współproducenta Konstrukcji Stalowych liczy sobie
już dziewięć lat – pierwszy przyznano nam
w 2003 roku i aby go uzyskać, należało spełnić
szereg ściśle określonych warunków. Certyfikaty
Producenta Konstrukcji Stalowych otrzymało
dotąd zaledwie dziewiętnaście firm. Certyfikat
ten jest dla naszej Firmy bardzo istotnym i prestiżowym dokumentem. Potwierdza tym samym,
że segment konstrukcji stalowych jest jednym
z kluczowych w naszej działalności na polskim

rynku – mówi Karolina Karwowska-Dworak.
Konferencja odbyła się w dniach 16-17 października b.r.

SHADES
OF BEAUTY
...czyli w wolnym tłumaczeniu „Barwy piękna” to limitowana edycja kalendarza
firmowego Jotun Polska na
rok 2013.
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dkrywamy i pokazujemy
piękno, które jest najbliżej, czyli… w naszej firmie.
W role modelek wcieliły się
wszystkie kobiety pracujące
w Jotun Polska. Oficjalna premiera kalendarza jest zaplanowana na styczeń 2013 r.,
a relację z tego wydarzenia zamieścimy w następnym numerze.
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W tym wydaniu chcielibyśmy zachęcić Państwa do zapoznania się nie tylko z ofertą naszych kluczowych, nowych produktów, ale
również przedstawić krótką prezentację naszej współpracy z Bernhard Schulte Shipmanagement UK (Oddział Gdynia), jednym
z największych operatorów na świecie.
W aktualnościach znajdą Państwo informację o targach, konferencjach, w których
ostatnio brał udział Jotun Polska, jak również o naszej działalności w ramach tzw.
corporate responsibility, w tym przypadku
wsparcia, jakiego udzielamy Gdańskim
Amazonkom w ich trudnych zmaganiach
z chorobą nowotworową.
Mamy nadzieję, że nasz newsletter spotka się
z Państwa przychylnością i zainteresowaniem.
Korzystając z okazji, że jest to jednocześnie
ostatni numer newslettera w 2012 roku chciałabym życzyć Państwu: naszym kontrahentom, partnerom i wszystkim sympatykom
Jotuna spokoju, radości i rodzinnego ciepła
na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia,
a w Nowym Roku samych sukcesów i dużo
pozytywnej energii na co dzień.

		
		

General Manager
Jotun Polska Sp. z o.o.

2 326
45
7 829
9 10
264 27
299 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1
252 26
3 427
56
287 29
8 930
1031
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 241 25
276 28
30 11
31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24125
23
5 628
78
10 31
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

wrzesień 2012 / JOTUN NEWS 

WYDARZENIA

Sponsoring XX - lecia
Gdańskiego Stowarzyszenia
Kobiet „Amazonki”
Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz,
wręczył Jotun Polska medal za aktywne wspieranie Gdańskiego Stowarzyszenia Kobiet „Amazonki”. 12 września tego roku stowarzyszenie obchodziło jubileusz dwudziestolecia. Medal
otrzymaliśmy podczas uroczystej gali
w Operze i Filharmonii Bałtyckiej.

J

otun globalnie i lokalnie angażuje się w projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu; między innymi wspiera największą
organizację pozarządową, Międzynarodowy
Ruch Czerwonego Krzyża i Półksiężyca. Lokalnie
Jotun Polska wspomaga działalność Gdańskiego Stowarzyszenia Kobiet „Amazonki”. To dla
nas ogromnie ważna inicjatywa, która mam nadzieję, że przekłada się na bardzo realne wsparcie
dla wspaniałych Amazonek w ich codziennej,
trudnej walce z chorobą nowotworową
– mówi Karolina Karwowska-Dworak.

Konferencja i Targi OFFSHORE
Przyszłość morskiej energetyki wiatrowej w Polsce była tematem pierwszej edycji Konferencji
i Targów Offshore w Sopocie. Zorganizowana w październiku przez Polskie Stowarzyszenie
Energetyki Wiatrowej impreza zgromadziła ponad 250 osób związanych z sektorem OZE w Polsce.

S

toisko Jotun Polska cieszyło się
ogromnym zainteresowaniem wśród
zwiedzających. Najwięcej pytań dotyczyło zastosowania systemów antykorozyjnych w środowisku morskim,
naszych systemów zabezpieczających wieże
wiatrowe oraz zrealizowanych inwestycji.
Morska energetyka wiatrowa na Bałtyku ma
bardzo duży potencjał wzrostu. Polska ze względu na długość linii brzegowej i znaczący obszar
morza terytorialnego posiada jeden z najlepszych potencjałów technicznych dla rozwoju
morskiej energetyki wiatrowej – mówi Zbigniew Ostrowicki , odpowiedzialny za Koncept
Offshore w Jotun Polska.
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REFERENCJE

Współpraca
z Bernhard Schulte
Shipmanagement
Już po raz kolejny Jotun Polska została wybrana przez Bernhard Schulte
Shipmanagement (BSM) UK (oddział w Gdyni) na dostawcę farb do remontu
swoich statków.

B

SM to jeden z największych operatorów na
świecie, a oddział w Polsce zarządza flotą
najnowocześniejszych statków do przewozu
gazu. Obecnie posiada 20 gazowców LPG, włączając w to osiem jednostek służących do transportu etylenu, z czego pięć to największe tego
typu jednostki na świecie. W przyszłym roku flota
BSM Poland zostanie zasilona o kolejne statki.

Podczas remontu statków Moritz Schulte,
Clamor Schulte, Johann Schulte oraz Wilhelm
Schulte zastosowano nowoczesne systemy malarskie, charakteryzujące się długą żywotnością.
Jako podkładu użyto grubopowłokowej farby
epoksydowej, odpornej na ścieranie Jotamastic
87, a na miejsca szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne zastosowano grubopow-

łokową farbę epoksydową wzmocnioną
płatkami szklanymi Jotamastic 87 GF. Do zabezpieczenia kadłuba przed porastaniem użyto
samopolerującej farby przeciwporostowej SeaForce 60 oraz opartej na spoiwie akrylanowo-sililowym samopolerującej farby przeciwporostowej SeaMate. Powłoka nawierzchniowa
na nadwodnej części kadłuba została wykonana przy użyciu elastycznej farby poliuretanowej
Hardtop Flexi oraz alifatyczno-poliuretanowej
farby nawierzchniowej Hardtop XP, doskonale
zachowującej połysk i kolor.
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NOWE PRODUKTY

Jotamastic Smart Pack
F

arba podkładowa należąca do grupy mastyk przeznaczona jest do nakładania
pędzlem lub wałkiem. Stosowana jest w formie wyprawek podczas niewielkich
napraw konstrukcji stalowych. Toleruje gorzej przygotowane powierzchnie, zapewniając wydłużoną trwałość pokrycia.
Najważniejsze cechy Jotamastic Smart Pack:
• doskonała rozlewność pozwala uzyskać gładką powłokę o zwiększonych właściwościach przeciwkorozyjnych,
• łatwa aplikacja zapewnia uzyskanie zalecanych grubości powłoki,
• łatwe mieszanie składników 1:1,
• zmniejszenie strat nawet do 50% w wyniku uproszczonego procesu mieszania,
• krótki czas przemalowań w zakresie temperatur 0°C do 40°C,
• opakowanie 2 x 5L.

SeaQuantum S-line
N

owoczesna, samopolerująca i samowygładzająca farba przeciwporostowa. Zastosowany organosililowy polimer w sposób ciągły uwalnia aktywną
substancję przeciwporostową w wodzie, zapewniając
długotrwałą ochronę kadłuba przed porastaniem.
Najważniejsze cechy SeaQuantum S-line:
• kontrolowane i ciągłe polerowanie gwarantuje niezawodną i długotrwałą ochronę (nawet do 90 miesięcy),
• zmniejszenie tarcia kadłuba poprzez wyjątkowy
efekt samowygładzania wpływa na zmniejszenie
zużycia paliwa,
• udoskonalony stopień polerowalności powłoki
w czasie,
• minimalne wnikanie wody w głąb powłoki zapewnia cienką warstwę wypłukiwania biocydów,
• udoskonalone zabezpieczenie przed porastaniem
kadłuba w wymagających warunkach,
• zmniejszenie zużycia paliwa wpływa na obniżenie
emisji spalin.

W Gdańskiej Stoczni Remontowej dla armatora Mearsk
wykonaliśmy remont statku Sealand Meteor.
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Znajdziesz nas na
Profil Jotun Polska Sp. z o.o.

