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International Färg AB: Nu kan ostkustens propellrar och drev skyddas mot
beväxning
Redan tidigare i år fick International Färg AB en kopparbaserad bottenfärg godkänd för användning på
ostkusten, Cruiser ONE. Nu har också en hård bottenfärg för propeller och drev blivit godkänd – Trilux
Propeller.
”Självklart är vi mycket glada att kunna presentera den nya färgen så att även båtägare på ostkusten ska
kunna slippa beväxning på propeller och drev” säger Joakim Sandgren, försäljningschef på International
Färg AB. Han fortsätter: ”Många båtägare hör av sig till oss och vill ha hjälp att lösa problemet med
överbevuxna propellrar vilket leder till lägre fart, ökad bränsleförbrukning och minskad sjösäkerhet”. Just
målning av propeller kan vara besvärligt. För det första måste färgen sitta kvar när man kör och för det
andra är det ju faktiskt så att våra fritidsbåtar ligger still den mesta tiden och då gäller det ju verkligen att
färgen fungerar.
Trilux Propeller levereras i en sprayförpackning som gör det enkelt att komma åt överallt. För att säkerställa
god vidhäftning grundar man första gången med Prop-O-Drev Primer som finns på marknaden sedan
tidigare.
Många ställer sig undrande till kombinationen koppar och aluminium men den nya bottenfärgen Trilux
Propeller innehåller en koppartyp som inte angriper aluminium varför den lämpar sig mycket bra för just
propeller och drev. En liknande färg har alltid funnits på västkusten, och i övriga Europa, och där har det
fungerat alldeles utmärkt.
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Friskrivningsklausul
Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om sådana nyckelfrågor som AkzoNobels tillväxtstrategi, framtida ekonomiska resultat, marknadsposition,
produktutveckling, kommande produkter och produktgodkännanden. Sådana uttalanden ska tolkas med försiktighet, eftersom flera olika faktorer kan
bidra till att prognoser och faktiska resultat väsentligt skiljer sig från vad som anges i sådana uttalanden. Dessa faktorer omfattar - men är inte
begränsade till - prisförändringar, valutaförändringar, utvecklingen på råmaterialmarknaden, personalkostnader, pensionskostnader, fysiska risker och
miljörisker, rättsliga spörsmål och lagenliga, skattemässiga och övriga reglerande åtgärder. Uttalanden om konkurrenspositioner grundar sig på
ledningens bedömning stött av information från specialiserade externa aktörer. För mer utförlig information om de riskfaktorer som påverkar företaget
hänvisar vi till den senaste årsrapporten, som finns på AkzoNobels webbplats, www.akzonobel.com.
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