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ÜZLETI HÍREK
A Trinseo megvásárolja az Arkema PMMA üzletágát
A Trinseo (Központja: Berwyn, Pennsylvania, Egyesült Államok) 2020. december 14én bejelentette, hogy 1,14 milliárd EUR-ért megvásárolja a francia Arkema poli(metilmetakrilát) (PMMA) üzletágát. A kémiai összetételre utaló megnevezés mellett a PMMA-t
gykran illetik akril vagy plexi névvel. A tranzakció keretében az amerikai piacra is bevezetik
a Plexiglas márkát, amelyből a Covid-19 terjedése ellen használatos különböző arcvédőket
készítik.
A nemzetközi PMMA piacon az öt legnagyobb gyártó összesen 50%-os részesedéssel
van jelen.
Az Arkema folyamatosan vásárol és értékesít különböző üzletágakat, aminek célja,
hogy a speciális anyagok előállításában kíván részt venni. A Trinseo az autóipari, építőipari,
egészségügyi és elektronikai alkalmazásokhoz kínálja PMMA termékeit. Ebbe a stratégiába
illeszkedik bele az Arkema megvásárlása. A Trinseo további vásárlásokat tervez és számos
más műanyag és gumiipari céggel is tárgyalásban állnak. A Trinseo PMMA üzletágában 860
fő dolgozik hét telephelyen, négy Európában és három Észak-Amerikában. A PMMA leggyorsabban fejlődő piaca Ázsia, ahol csak nagyon kicsi a Trinseo jelenléte. Ázsia a globális
PMMA piac mintegy 70% -át képviseli. Most viszont nagy növekedési lehetőségek nyílnak
meg a Trinseo számára a hatalmas kínai és ázsiai piac műszaki és tömegműanyagokkal való
ellátására.
2020-ban az Arkema PMMA lemezei iránt a kereslet erős volt, viszont az autóipari leállások miatt komoly veszteségeket szenvedtek el.
A Trinseo (akkor még Styron néven) 2010-ben vált le a Dow Chemical Company-ról és
alakult meg a jelenlegi formájában. Napjainkban 2700 főt foglalkoztat 17 helyszínen.
J. P.
Acrylics acquisition ‘a major growth opportunity for Trinseo' (plasticsnews.com)

Az Epsan elindítja az ABS/PA gyártását
A törökországi Epsan műszaki műanyag kompaundokat gyártó vállalat új ABS/PA
gyártósort telepített az Epimix nevű új termékcsaládja előállítására. Az Epimix termékcsalád
három tagból áll: van egy ütésálló típus, egy 8% üvegszállal töltött és egy 15% üvegszállal
töltött. Mindhárom típus hőstabilizált és UV stabilizátort is tartalmaz. Egyelőre fehér színben
hozzáférhető, a színes változatokat az autóipari elsővonalbeli gyártókkal (OEM) együtt fejlesztik.
Mivel az ABS/PA időjárás-állósága nem túl jó, ezért az autók belső elemeinek a gyártásához használják fel. Készíthető belőle üléskarfa, műszerfal, hangszóró, középkonzol keret,
ajtóbelső, ventilátor, kapcsolók. Jó tulajdonságai és hozzáférhetősége miatt az egyik legelter-
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jedtebb műanyagtípus az autóiparban. Kiválóan feldolgozható és a termékeknek esztétikus a
felületük. Lakkozást nem igényelnek.
A több mint 40 éves múltra visszatekintő Epsannak Törökországban két üzeme van. Az
éves kapacitásuk 45 000 tonna, 23 000 m2 alapterületű fedett üzemcsarnokkal rendelkeznek.
Külföldön öt képviseletet és logisztikai központot tartanak fent.
J. P.
Epsan launches ABS/PA grades = www.compoundingworld.com
2020. szeptember, p. 14.
www.epsam.com.tr
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