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International lanserer et nytt og forbedret bunnstoff sortiment
International er stolt over å kunne lansere flere nye bunnstoffer som nå er kompatible med EUs
Biocid Direktiv (Biocidal Products Directive 98/8/EC, BPD) uten å måtte endre produktenes
egenskaper og antigroe-effekt.

Hvordan vil du forsikre deg om at bunnstoffet du bruker har minst mulig innvirkning på miljøet, samtidig
som produktet har de egenskapene og beskyttelse mot groe du krever?

På International reviderer vi våre produkter kontinuerlig for å sikre at de har den beste miljøprofil og at de er
sikre i bruk for våre kunder med tanke på konsuments helse og sikkerhet. BPD, eller EUs Biocid Direktiv, er
en ny lovgivning som tar sikte på å standardisere reguleringen av produkter som inneholder biocider i hele
Europa. Dette representerer en mulighet for oss til å revidere vårt sortiment og å ta i bruk nye og mer
effektive biocider som går innunder de seneste risikoanalyser pålagt av BPD, slik at vi nå kan tilby
bunnstoffer som er mer effektive mot groe samtidig som de er mindre skadelig for miljø og bruker.

Som Europas største leverandør av bunnstoffer, leder International utviklingen ved å produsere nye
effektive produkter som er kompatible med gjeldende, og fremtidig lovgivning for “gjør det selv”, og for
profesjonelle brukere.

International’s brede sortiment av selvpolerende (SPC), harde og tynnfilm bunnstoffer vil dermed være på
markedet i mange år fremover.

AkzoNobel is the largest global paints and coatings company and a major producer of specialty
chemicals. We supply industries and consumers worldwide with innovative products and are
passionate about developing sustainable answers for our customers. Our portfolio includes well
known brands such as Dulux, Sikkens, International and Eka. Headquartered in Amsterdam,
the Netherlands, we are a Global Fortune 500 company and are consistently ranked as one of
the leaders in the area of sustainability. With operations in more than 80 countries, our 55,000
people around the world are committed to excellence and delivering Tomorrow’s Answers
Today™.

®, International®, Cruiser® and AkzoNobel logo are trademarks of, or licensed to, Akzo
Nobel. © Akzo Nobel 2011.
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Flere av våre produkter vil om kort tid bli endret til BPD kompatible versjoner:
•

Micron Extra vil erstattes av NYE Micron Extra EU

•

CruiserPremium vil erstattes av NYE Cruiser Premium
Plus og Cruiser Premium White

•

Trilux Prop-O-Drev ertattes av NYE Trilux Propeller

•

Trilux vil erstattes av NYE Trilux Hard Antifouling

Alle andre bunnstoffer i vårt bunnstoff sortiment som f.eks. VC
17m Extra vil forbli uendret.

Se www.yachtpaint.com eller kontakt vår lokale representant for mer informasjon.

Desember 2011
– Slutt –

AkzoNobel is the largest global paints and coatings company and a major producer of specialty
chemicals. We supply industries and consumers worldwide with innovative products and are
passionate about developing sustainable answers for our customers. Our portfolio includes well
known brands such as Dulux, Sikkens, International and Eka. Headquartered in Amsterdam,
the Netherlands, we are a Global Fortune 500 company and are consistently ranked as one of
the leaders in the area of sustainability. With operations in more than 80 countries, our 55,000
people around the world are committed to excellence and delivering Tomorrow’s Answers
Today™.

®, International®, Cruiser® and AkzoNobel logo are trademarks of, or licensed to, Akzo
Nobel. © Akzo Nobel 2011.

