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Teknos erbjuder ett starkt och brett sortiment av högklassiga färger 
och ytbehandlingar för industri. Våra produkter omfattar industriell våt-
färg för metall, trä, mineral- och plastytor samt pulverlack.

Feyco Treffert

Teknos har slutfört 
förvärvet av...

Teknos önskar 
en färgskön 

sommar

Teknos har slutfört förvärvet av Feyco 
Treffert, som specialiserar sig på yt-
behandlingar för trä, samt förvärvet av 
Schekolin AG, vilket tillkännagavs den 
11 april 2017. Förvärvet är en viktig del 
av Teknos tillväxtstrategi. Genom detta 
förvärv får Teknos tillgång till nya mark-
nader i Schweiz, Malaysia och USA. 
Dessutom stärker man sin position inom 
träsegmentet på global nivå.

”Jag är mycket glad över att förvärvet 
kunnat slutföras på ett snabbt, smidigt 
och lyckat sätt. Med en nettoomsätt-
ning på 77 miljoner CHF (ca 72 miljoner 
EUR) och över 280 anställda, samt med 
verksamhet i 6 länder, är förvärvet av 
Feyco Treffert det överlägset största 

som Teknos har gjort. Vi ser fram emot 
att kunna förse kunder i hela världen 
med ett utökat service- och produkt-
sortiment samt med stärkta forsknings- 
och utvecklingsresurser” 
Paula Salastie, VD, Teknos Group Oy

Förvärvet omfattar företagen Feyco AG 
i St. Margrethen i Schweiz och Treffert 
Coatings GmbH med huvudkontor i 
tyska Alzenau samt tillhörande dotterbo-
lag i Kina, Malaysia och USA. Förvär-
vet omfattar även 
företaget Schekolin 
AG med tillhörande 
produktionsanlägg-
ning i Bendern, 
Liechtenstein.
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Annika Nilsson

På vår Facebooksida följer du de riktigt 
snabba nyheterna från Teknos.

Vi finns också på Linkedin.

Scandinavian Coating

Produkterna som minskar spridning 
av skadliga sjukdomar

I slutet av mars hölls ytbehandlingsbran-
schens mässa i Köpenhamn.
Mässan välkomnade 1300 besökare från 
12 olika länder och antalet utställare var 
70 stycken.

Teknos visade sin breda produktflora inom 
industriell ytbehandling och ett stort intresse 
riktades till vår produkt TEKNOPUR 300 med 
tillhörande färgsystem. 

Ett av de vanligaste sätten att drabbas av 
sjukdomar är via kontakt med förorenade 
händer eller ytor. Cirka 4,1 miljoner patien-
ter uppskattas förvärva sjukvårdsrelaterade 
infektioner i Europa varje år. Teknos erbju-
der produkter som är utvecklade för att 
minska spridning av mikrober och skadliga 
bakterier som överförs via kontakt.

De produkter som besitter dessa hygie-
niska egenskaper innehåller den antimi-
krobiella komponenten fosfatglas, vilken är 
baserad på en så kallad BioCote-teknik. 
Tekniken har visat sig skydda färgytan mot 
många typer av mikrober såsom bakterier 
och mögel. BioCote-tekniken minskar 
antalet bakterier på en yta med upp till 99,5 
% på två timmar, och upp till 99,99 % efter 
24 timmar. Den antimikrobiella effekten 

Vi blickar med glädje fram emot en färgrik 
sommar full av ljus, värme och energi. 

Som vanligt har vi mycket på gång och det 
är kul att vi kan presentera både produkt-
nyheter, nya kollegor och en ny utbildning. 

Jag önskar er alla en härlig sommar, och 
hoppas på att få se många anmälningar till 
höstens Teknos Open.

Korta nätter, 
långa dagar

har testats enligt standard ISO 22196: 
2011, och dess egenskaper varar lika 
länge som själva färgfilmen. 

INFRALIT EP / PE 8235 pulverlack är 
idealisk för användning där hygien är 
av största vikt, tillexempel på sjukhus, 
vårdhem och andra offentliga miljöer. 
Den används på stål och aluminiumytor 
och finns både som blank, halvblank 
och matt. Dörrhandtag är bara ett exempel 
där ytbehandlingen gör stor nytta. Högblan-
ka INFRALIT 8435-10 polyesterklarlack 
ger en hygienisk yta på föremål behandlade 
med en vanlig pulverprimer. Förutom dess 
hygieniska egenskaper har pulverlacken 
högklassig slitage- och korrosionsbestän-
dighet, vilket gör den lämplig för mycket 
krävande applikationer. 

TIMANTTI CLEAN akrylatfärg är lämpad för 
användning inomhus på vägg- och takytor 
som behöver rengöras enkelt, frekvent och 
slitstarkt. Färgen är resistent mot regelbun-
den rengöring och starka rengöringsmedel. 

Teknos hygienhanteringsprodukter finns i 
många olika kulörer, så att offentliga utrym-
men inte bara ska vara rena, utan även 
färgstarka och inspirerande. 

Teknos produktnyheter var ett komplett 
målningssystem för vindkraftsindustrin och 
på pulversidan visade vi nya effektpulver, 
expempelvis snakeskin.

På kvällen arrangerades ett trevligt ”Get 
Togehter” på Carlsbergs bryggerier.

Vi hoppas att vi ses igen på Scandinavian 
Coating 2019.

Köpenhamn

Välkommen till Hooks Herrgård
Fredag 15 september - samling kl. 8.00.
Anmälan till annika.nilsson@teknos.se 

Teknos Open 2017 



Utbildningsdagar HT-2017
Teknos höjer kunskapen

Färg- och Ytbehandlingkurs 
4 - 5/10 - 2 dagar
22 - 23/11 - 2 dagar

Arbete med särskilda allergifram-
kallande produkter (Härdplast) 
13/9 - halvdag      19/10 - halvdag
29/11 - halvdag

Utbildningarna sker på Teknos Technology 
Center i Tranemo.
Kundanpassade utbildningar kan också 
erbjudas, begär offert.

BZN8000 INFRALIT EP/PE 8086-05
Produkten är korrosionsbeständig upp till 
klass C5-H, vilket innefattar 1440 timmar av 
saltspraytest och 720 timmars kondensa-
tionstest. 

BZN8000 ersätter de två äldre zinkrika pri-
merna AZN8000 INFRALIT EP 8026-05 och 
DZN8000 INFRALIT PE 8316-05. 

I framtiden kommer de ytbehandlingssystem 
som innehåller de gamla zinkrika primerna 
att ersättas med nya BZN8000. 

Det nya pulvret är mindre känsligt för under-
härdning och ger därför ett större härdföns-
ter med bibehållna vidhäftningsegenskaper. 

Direktverkande gashärdugn kan även an-
vändas utan att försämra härdningsegen-
skaperna.

Ny zinkpulverprimer
PRODUKTNYHET

BZN8000

TEKNOPEEL 1525 är en ny lack som appli-
ceras för att tillfälligt skydda olika ytor t.ex. un-
der transport och lagring. Färgfilmen skyddar 
målade och förbehandlade ytor mot smuts, 
skråmor, fukt, och lämpar sig även som 
skyddsfilm i sprutboxar för enklare rengöring. 

TEKNOPEEL 1525 kan även användas 
som maskeringsskydd i färgsystem som är 
vattenbaserade, funktionen är att man inte 
behöver använda maskeringspapper eller 
tape där man inte önskar färg. 

Lack som skyddar ytor tillfälligt
PRODUKTNYHET

Lacken appliceras med spruta, pensel 
eller roller och blir snabbt hanteringsbar. 
Den skyddsfilm som skapas kan enkelt av-
lägsnas från de flesta ytor utan att behöva 
använda specialmetoder. Ifall det lackerade 
objektet tål vatten, kan lacken avlägsnas 
med en högtryckstvätt. I andra fall kan du 
dra bort färgfilmen. 

TEKNOPEEL 1525 kan vid behov även 
nyanseras.

TEKNOPEEL 1525

Välkommen med 
förfrågan/anmälan 
till Claes Nord 
070-365 01 24 
eller till Annika Nilsson 0325-61 95 06.

TEKNOPUR
Teknos utbildar i

Under hösten kommer vi att starta vår spe-
cialutbildning för de som använder polyurea 
produkter från Teknos.

Tanken med att bli certifierad polyurea-
användare är att ni som utförare och de 
kunder som köper TEKNOPUR produkter 
skall känna sig trygga 
med valet av pro-
dukt och utförare.

Kursen kommer att 
omfatta allt från förbehandling, kemi, app-
licering och skötsel och service av appli-
ceringsutrustning. Kursen pågår två dagar, 
första dagen teori och andra dagen praktik. 

Det som avgör kvalitén på elastomerbe-
läggningar är helt och hållet beroende av 
vilka som utför arbetet. TEKNOS levererar 
inte polyurea utan endast de kemikalier som 
behövs för att tillverka produkten. Ni som 
använder polyurea är nu både ”färgtillver-
kare” och applicerare.

För att deltaga krävs tidigare utbildning i 
”Arbete med särskilda allergiframkallande 
produkter (härdplast)”. 
För mer information kontakta 
claes.nord@teknos.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
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Avsändare:
Returadress: 
Teknos AB, Box 211, 514 24 Tranemo

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

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

Västerås 
ProChroma AB 
Rälsgatan 2
722 33 Västerås
Tel: 021-13 35 40
www.prochroma.se/

• Återförsäljare

• Distributörer

• Teknos lager, 
 Tranemo och Arnäsvall

Distributörer 
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

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

Mer info se vår hemsida www.teknos.se

www.teknos.se

Koncernen Teknos
Vi erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa färger och ytbehandlingar för 
tillverkningsindustrin, byggbranschen och konsumenter. Vi fokuserar starkt 
på våra produkters kvalitet och prestanda, investerar kraftigt i forskning och 
utveckling och har ett skarpt fokus på miljöfrågor. 
En industridriven produktkvalitet, ett obestritt arv och engagerade människor 
har hjälpt koncernen att nå en omsättning på mer än 400 miljoner €. 
Teknos grundades 1948 och är ett familjeägt företag. Sedan starten har vi 
utökat vår närvaro till mer än 20 länder i Europa, Asien och USA under de 
senaste 7 decennierna, vi sysselsätter över 1700 personer globalt. 
Vi siktar på att bli färgpartnern som alla våra kunder föredrar. Vårt mål är att 
uppnå detta genom att sätta kundens behov, hållbarhet och användar- och 
miljövänlighet som grundpelare i vår produktutveckling.

Limmaredsv. 2, 514 32 Tranemo
Industrig. 7, 711 72 Vedevåg
Tegelbruksv. 20, 891 55 Arnäsvall

+46 325 61 95 00 vxl

+46 325 772 32 (order)

info@teknos.se
kundtjanst@teknos.se (order)

www.teknos.se

www.facebook.com/
teknosindustri

www.linkedin.com/
company/teknos

Vi vill hälsa våra nya kollegor 
välkomna till Teknos. 

Mikael Issakainen heter 
numera vår produktionschef  
i Vedevåg. 

Anna Karlsson har antagit 
rollen som miljö- och 
kvalitetschef. 

Öppet hela sommaren 
Vi finns på plats i Tranemo hela sommaren.  
Vedevågs produktion stänger v. 29-31. 
Dagen före midsommarafton den 22/6, stänger vi klockan 12.00. 

Välkomna att ringa oss på 0325-61 95 00

PERSONALNYTT


