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En tidning, tre delar industri
- Trä, metall våtfärg & pulver



Sommarens  
slutspurt

Teknos teknikhall 
i vedevåg

I Teknos teknikhall i Vedevåg jobbar färg-
teknikern Nils-Erik Haglund och hans team. 
Han berättar att det finns många möjlighe-
ter i lokalen som är full av utrustning. 

Ser du dig omkring finns här förutom en 
sprutautomat allt från slipmaskiner och 
puts till betsvals, UV-vals, ugn, UV-ugn, 
sprutbox och en area för ridåapplicering. 

Det dagliga arbetet i teknikhallen innefattar 
att genomföra kundspecifika tester. Här 
kan Teknos till stor del simulera kundens 
utrustning och applicering. Färgtekniker gör 
dessa tester i samverkan med Vedevågs 
labbpersonal som jobbar med forskning 
och utveckling av färg. Labbet i Vedevåg är 
Teknos-koncernens huvudlabb för utveck-
ling av konventionella vattensystem för 
träindustrin. När både Nils-Erik och labb är 
nöjda med produkt och testresultat, kan de 
åka ut till kund för fortsatta tester. 

Teknikhallen är inriktad på färger för 
träindustrin. Dessa används till stor del 
för golv, möbler, köksinredning och panel/
listindustri. 

Förutom möjligheten för Teknos personal 
att använda teknikhallen är även kunder 
välkomna hit för att testa, träna, klämma 
och känna.

Färgproduktion och utveckling
I en noggrannare beskrivning av Teknos i 
Vedevåg bör det nämnas att det förutom 
teknikhall och labb, även finns lager, admi-
nistration och färgproduktion här. 

Färgtillverkning i Vedevåg är däremot inget 
man läser om i senaste nytt, det har pro-
ducerats färg här ända sedan 1902. Det var 
det gamla Wedevåg bruk, grundat 1538, 
som startade upp det tidigare Wedevåg 
Färg efter behovet av att måla vissa träpar-
tier i deras produktsortiment uppstod.  

År 2012 förvärvades färgfabriken av Tek-
nos och under 2017 tillverkades här dryga 
4 miljoner liter färg. All denna färg bestod 
av vattenbaserade träfärger, pigmente-
rade lösningsmedelsbaserade färger för 
trä, vatten- och lösningsmedelsbaserade 
färger för metall, samt bets och klarlacker 
för trä.

På anläggningen jobbar idag 40 anställda 
varav 10 inom forskning och utveckling och 
20 med lager och färgproduktion. 

Fabrikschefen Mikael Issakainen ser ljust 
på framtiden där visionen om Vedevåg 2.0, 
en moderniserad, kvalitativ och effektiv 
färgproduktion och utveckling lyser starkt. 

Efter en ovanligt lång och varm sommar 
har säkerligen många nu bytt tillbaka från 
solstol till kontorsstol. Oavsett stol, kom-
mer här lite skönlösning i form av Teknos 
industrinyheter, så luta er tillbaka en stund. 

I detta nummer presenterar vi stolt vår 
färgproduktion och vår teknikhall i Vede-
våg. Vedevågs färgfabrik har varit en del av 
Teknos sedan 2012 då Teknos förvärvade 
tidigare Wedevåg färg som funnits sedan 
1902. 

Från Vedevåg tar vi en tripp österut till 
Stockholm och Sergels torg för att titta på 
stålkonstruktioner målade med Teknos nya 
brandskydd för stål - Hensotherm 910 KS.

På sista uppslaget finner vi produktnyheter 
från träindustrin och även höstens utbild-
ningsdatum. Vi har en nykomling bland 
utbildningsutbudet och hoppas att många 
kommer dra nytta av vår brandskyddsut-
bildning.

Ha en god inledning på hösten, 

Med vänlig hälsning

Sara Lundgren

De mellanslipade, grundmålade köksluckorna åker in i sprutautomaten vars 
färgsprutor är noga justerade med rätt färgtryck. Väl ute på andra sidan är 
luckorna lackerade och alldeles blanka. Nu är det dags för dem att färdas vida-
re in i ugnen. Därefter är de så pass torra att det går att ta på. Ytbehandlingen 
är alldeles len och fin och personalen ser belåten ut med testresultatet.



vedevåg
• 40 ANSTÄLLDA
• TEKNIKHALL, FÄRGPRODUKTIO- 

OCH UTVECKLING
• TILLVERKAR INDUSTRIFÄRG FÖR 

TRÄ OCH METALL
• 4 MILJONER LITER FÄRG, 2017

”Här kan Teknos simulera 
kundens utrustning och  
applicering.” 



Hensotherm 910 KS - 
vårt nya brandskydd för stål

Det långvariga renoveringsprojektet 
kräver att byggbarackerna hissas upp i 
luften. Detta har genomförts genom att 
bygga stålkonstruktioner i vilka barack-
erna står ovan mark. Stålkonstruktionen 
i sig har kravet på sig att klara brandklass 
R60, vilket betyder att stålet ska bära 
minst 60 minuter efter startad brand 
innan det kollapsar.

Teknos har sålt brandskyddsfärgen 
Hensotherm 910 KS till ProChroma i 
Falun, vilka i sig levererat färgen vidare 
till projektet i innerstaden. Björn Stam 
har varit ProChromas kontaktperson mot 
kund och berättar om projektet. 

Teknos Hensotherm 910 KS är en snab-
btorkande, robust brandskyddsfärg som 
klarar både snabba ledtider, transport 
och montage klanderfritt vilket är unikt 

bland dagens brandskyddsfärger på 
marknaden. 

Viktiga egenskaper hos färgen är just 
dess snabba torktid och att den inte 
behöver primas, utan endast appliceras 
en gång. Dessa egenskaper innebär 
korta ledtider i måleriet och att den kan 
levereras redan dagen efter målning. 
Samtidigt är färgen tålig och i princip 
okänslig mot transportskador. När det 
målade stålet når byggarbetsplatsen kan 
det monteras med en gång.

Idag står stålkonstruktionerna klara 
och renoveringsprojektet är i full gång. 
Kunden är väldigt nöjd med hur projektet 
fungerat. Det har varit klockrent för alla 
inblandade led.

- Detta är bland det roligaste vi håller på 
med just nu, tycker både jag och vår kon-
taktperson Jan Nordmark på Teknos. Med 
traditionell brandskyddsfärg hade vi inte 
kunnat leverera i tid på grund av annorlunda 
applicering och längre torktider. Där sticker 
Teknos färg ut, kommenterar Björn på 
ProChroma.

Totalt sett har slutkunden låtit bygga 
stålställningar som håller 400 baracker 
ovan mark, över en yta på 6000 kvad-
ratmeter. För Pro Chroma i Falun har 
projektet inneburit att leverera ut cirka  
16 ton brandskyddsfärg. 

I delar av Stockholms innerstad, i krokarna kring Sergels torg, ska gamla byggnader 
renoveras under en 4–5 års period. Byggarbetarna ska kunna äta, byta om och bo, 
samtidigt måste stadstrafiken rulla på som vanligt. 

Bli certifierad applicerare av Teknos brandskyddsfärger, 
läs om våra utbildningar på nästa uppslag. 



Hensotherm 910 KS
• 100 % lösningsmedelsfri 2 komponent 

epoxi brandskyddsfärg för både inom- 
och utomhusmålning. 

• Lågt VOC
• Halogenfri
• Kostnadseffektiv – låg förbrukning 

och snabbtorkande
• Optimal för verkstadsmålning
• ETA-godkänd 16/0834



Teknos var en av 572 utställare på 
mässan Paint Expo i Karlsruhe,  
Tyskland,17–20 april.

Paint expo i karlsruhe

Trä & Teknik är mässan som visar bredden på den nordiska Träindustrin. 

Här kan du finna det mesta inom skog, sågverk, produktion, snickeri och ytbehandling. 

Teknos är en återkommande utställare och denna gång finner du oss i monter C02:32 på Svenska 
Mässan i Göteborg under dagarna 28-31 augusti. 

Kom förbi och diskutera morgondagens ytbehandlingslösningar med oss!

Teknos ställer ut på Trä & Teknik i Göteborg

Ni hittar Teknos i 
monter C02:32 på 
Svenska Mässan 
i Göteborg  
28-31 augusti.

Mässan som arrangerades för sjunde gången är den ledande fackmässan för 
industriell ytbehandling för metall och plast i Europa. I år hittade cirka 12 000 
unika besökare från 88 olika länder hit.

I Teknos monter visade vi upp några av våra innovativa produkter och vår 
kompentens inom anpassade produktlösningar för industrin. Många svenska 
kunder kom på besök i montern vilket var glädjande, det var trevligt att möta 
er här! 

Nästa Paint Expo hålls den 21–24 april 2020, hoppas vi ses då igen. 



Teknos höjer kunskapen 
- utbildningsdagar HT 2018

Brandskyddsutbildning

Arbete med särskilda allergiframkallande 
produkter (härdplast) 

• 11/9, 9/10, 6/11, 4/12 halvdagar

Färg- och ytbehandlingskurs 

• 10-11/10, 2 dagar
• 5-6/12, 2 dagar

Utbildningarna sker på Teknos Technology 
Center i Tranemo. 

Välkommen med din anmälan/förfrågan till 
Claes Nord 0325-61 95 81, eller till Annika 
Nilsson 0325-61 95 06. 

Kundanpassade utbildningar kan erbjudas, begär 
offert.

Kursen fokuserar kring det praktiska och vi 
går igenom allmän kunskap kring våra pro-
dukter, appliceringsmetoder och utrustning, 
målningssystem för brandskydd, processför-
farande (från skrivbord till färdig byggnad), 
rostskydd i kombination med brandskydd, 
förbehandling, applicering, bättringsmålning 
och egenkontroller.

Observera att genomgången och god-
känd kurs är ett krav för att få handha 
Hensotherm 910 KS. 

Polyureautbildning

• 12-13/9, 2 dagar
• 7-8/11, 2 dagar

TEKNOCOAT AQUA 1866-07

Denna primer är en vidareut-
veckling av vår populära  
1866-00. 
TEKOCOAT AQUA 1866-07  är framtagen för 
att ge förbättrade slipegenskaper och fyllig yta 
samtidigt som den ger en grund som kan bära 
upp vattenbaserade toppfärger bra vid endast ett 
applicerat skikt. 

Produkten finns som lagervara i 20 liters emballa-
ge och kan beställas omgående.

TEKNOCOAT AQUA 2580

TEKNOCOAT AQUA 2580 är 
den senaste produkten inom 
sortimentet av vattenbase-
rade toppfärger där de bästa 
egenskaperna från våra tidigare 
toppfärger är förda vidare.
Produktens hårdhet är förbättrad tillsammans 
med goda staplingsegenskaper och hög ytfinnish. 
Hårdhetsutvecklingen är hög samtidigt som den är 
väldigt behaglig att sprutapplicera. 

Produkten finns som lagervara på glans 25 i ba-
serna 1 och 3. Emballagen finns i storlekara 3 och 
10 liter,  beställning kan göras omgående. 

Produktnyheter Utbildningar

Brandskyddsutbildning

• Kontakta Claes Nord 0325-61 95 81 
för utbildningsdatum. 

- Bli certifierad applicerare av våra 
brandskyddsfärger inklusive vår se-
naste produkt; Hensotherm 910 KS.

Välkommen med 
förfrågan/anmälan till:

Claes Nord  
0325-61 95 81 
claes.nord@teknos.se



We make the world last longer

Postadress: 
Teknos AB
Box 211
514 24 Tranemo

Huvudkontor: 
Teknos AB
Limmaredsvägen 2
514 32 Tranemo

Produktionsenhet: 
Teknos AB
Industrigatan 7
711 72 Vedevåg

Lager Norrland:
Teknos AB
Tegelbruksvägen 20
891 55 Arnäsvall

Tel: 0325 61 95 00 | info@teknos.se | teknos.se

Teknos är en global färgproducent med verksamhet i över 20 länder 
i Europa, Asien och USA. Koncernen sysselsätter cirka 1 800 perso-
ner och nettoförsäljningen 2017 var 386 miljoner euro.

Teknos är en av de ledande leverantörerna av industriella ytbe-
handlingar med en stark position inom detaljhandel för konsu-
ment- och målerifärger. 

Återförsäljare

• Trä & Teknik, 28-31 augusti  
Svenska Mässan, Göteborg, monter C02:32 
 
Läs mer på: traochteknik.se

Anderstorp
LDP Lackdepån Design 
& Processteknik AB 
Stansgatan 1
334 32 Anderstorp
Tel: 0371-200 00 

Eskilstuna
Stillströms i Eskilstuna 
Mått Johanssons väg 18
633 46 Eskilstuna
Tel: 016-14 04 30
www.stillstroms.se

Halmstad
Halmstad Lackdepå AB 
Skallebackavägen 23 
302 41 Halmstad
Tel: 035-377 37
www.lackdepan.se

Falun
ProChroma AB
Västermalmsvägen 6
791 77 Falun
Tel: 023-644 70
www.prochroma.se

Göteborg
Colorcoat AB 
Datavägen 61
436 32 Göteborg
Tel: 031-748 58 60
www.colorcoat.se

Kalmar
Måla i Småland AB 
Polhemsgatan 14
392 39 Kalmar
Tel: 0480-49 05 77
www.malaismaland.se

Kristinehamn
Färg-In AB 
Bodalvägen 6 
681 43  Kristinehamn
Tel: 0550-100 45
www.fargin.se

Linköping
Syntema i Linköping AB 
Sunnorpsgatan 1
582 73 Linköping
Tel: 013-31 75 43
www.syntema.org

Malmö
Colormix I Malmö Industri AB
Sadelgatan 3
213 77 Malmö
Tel: 040-642 00 60
www.colormixindustri.se

Skellefteå
MYAB Solutions AB 
Hallvägen 5
931 36 Skellefteå
Tel: 0910-71 03 70
www.myab.se

Gislaved
Calles färghall
Järnvägsgatan 12
332 30 Gislaved
Tel: 0371-100 69
www.callesfarg.se

Halmstad 
Färglagret i Halland
Furuviksringen 1
302 44 Halmstad
Tel: 035-109 445

Hudiksvall
ProChroma
Norra Industrivägen 9
824 34 Hudiksvall
Tel: 0650-170 50

Nyköping
Holmgrens Färghus
Grumsbacken 6
611 10 Nyköping
Tel: 0155-20 26 51
www.holmgrens.nu 

Piteå
Lundströms Måleri
Oktanvägen 4
941 38 Piteå
Tel: 0911-125 47
www.lundstromsmaleri.com

Västerås
ProChroma AB 
Rälsgatan 2
722 33 Västerås
Tel: 021-133540
www.prochroma.se

Åhus
Färghuset Industrifärg i 
Åhus AB 
Sandvaktaregatan 14 
296 35 Åhus
Tel: 044-24 72 19
www.farghuset-ahus.se

Örnsköldsvik 
Skeppshandeln Industri 
o. ytbehandlingsprodukter 
Sjögatan 5
891 60 Örnsköldsvik 
Tel: 0660-29 44 90
www.skeppshandeln.se

Distributörer

Generell industri, metall

Industriellt trä

Östersund 
Jemtfärg AB
Chaufförsvägen 12
831 48 Östersund
Tel: 063-51 02 88

Du hittar alltid mer information på 
www.teknos.se

Följ oss på Facebook:
www.facebook.com/
teknosindustri/
www.linkedin.com/
company/teknos

Teknos erbjuder hållbara lösningar för en hållbar värld genom att 
tillhandahålla smarta och tekniskt avancerade färg- och ytbehand-
lingslösningar som skyddar och bevarar. Teknos arbetar alltid i nära 
samarbete med sina kunder. Företaget grundades 1948 och är ett 
av Finlands största familjeägda företag. 

Mer information finns på www.teknos.se

WindEnergy
Hamburg

• Wind Energy, 25-28 september 
Hamburg, Tyskland, Hall B7, monter 242 
 
Läs mer på: windenergyhamburg.com/en/

mässor 2018


