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Adoflex® i Oxovilen® – nowe plastyfikatory w ofercie
Grupy Azoty ZAK S.A.
Grupa Azoty ZAK S.A. wprowadziła do oferty plastyfikatory specjalistyczne Adoflex® i Oxovilen®.
To kolejny etap rozwoju kędzierzyńskiego Segmentu OXO, opartego na budowie gamy
nieftalanowych, specjalistycznych produktów. Wcześniej Spółka opracowała i wdrożyła do
produkcji pierwszy polski plastyfikator nieftalanowy - Oxoviflex®, dzięki któremu zajmuje czołowe
miejsce w gronie europejskich wytwórców.
Adoflex&reg; i Oxovilen&reg; wytwarzane są na nowej wielofunkcyjnej instalacji o wydajności 10
tys. t/rok. Na jej budowę kędzierzyńska spółka uzyskała dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany pod nazwą: „Weryfikacja w toku
eksperymentalnych prac rozwojowych na instalacji pilotażowej nowych rozwiązań
technologicznych i procesowych szerokiej gamy innowacyjnych poliestrowych plastyfikatorów
nieftalanowych, w tym z zastosowaniem bioodnawialnego kwasu bursztynowego”. <br /> <br />
– Podejmowane w Grupie Azoty ZAK S.A. inwestycje są efektem konsekwentnej realizacji strategii
Grupy Azoty, nakreślającej kierunki działań do roku 2020. Aby dostosować się do obecnych
wymagań rynkowych i legislacyjnych, wzbogacamy portfolio produktowe o plastyfikatory
nieftalanowe i specjalistyczne. W ostatnich miesiącach zwiększyliśmy również moce produkcyjne
plastyfikatora Oxoviflex&reg;. Wprowadzanie oferty estrów specjalnych to kolejny, naturalny krok
na ścieżce rozwoju Segmentu OXO – podkreśla Sławomir Lipkowski, prezes zarządu Grupy Azoty
ZAK S.A.<br /> <br /> – Adoflex&reg; i Oxovilen&reg; to pierwsze spośród oczekiwanych efektów
pracy nowej instalacji. Dzięki swoim parametrom przeznaczone są do specyficznych zastosowań,
co sprawia, że w zestawieniu z bazowym plastyfikatorem Oxoviflex&reg; stanowią o
komplementarności oferty Segmentu OXO. Liczymy, że nowe produkty przyczynią się do
ugruntowania naszej pozycji rynkowej, a zainteresowanie nimi przełoży się na wyniki osiągane
przez Spółkę – dodaje Artur Kamiński, wiceprezes zarządu odpowiedzialny za finanse w Grupie
Azoty ZAK S.A.<br /> <br /> Adoflex&reg;, ze względu na bezpieczny profil toksykologiczny,
rekomendowany jest do użytku podczas produkcji materiałów przeznaczonych do kontaktu z
żywnością (w szczególności folii spożywczych z PCW), a także produkcji węży ogrodowych, kabli
oraz tkanin powlekanych. Może być również stosowany jako rozpuszczalnik w branży
kosmetycznej oraz przy produkcji lakierów. Oxovilen&reg; znajduje zastosowanie m.in. w
produkcji wykładzin z PCW, klejów i uszczelniaczy oraz tuszów i atramentów.<br /> <br /> W
ramach dalszej rozbudowy oferty Segmentu OXO, w przyszłości na nowej linii produkcyjnej
wytwarzane będą kolejne plastyfikatory. Oficjalne otwarcie instalacji oraz podsumowanie projektu
estrów specjalnych planowane jest w 2020 roku.<br /> <br /> <i>Grupa Azoty Zakłady Azotowe
Kędzierzyn S.A. to producent nawozów azotowych odznaczających się wyjątkowymi parametrami
wysiewnymi oraz alkoholi OXO i plastyfikatorów, w tym pierwszego polskiego plastyfikatora
nieftalanowego. Kędzierzyńskie produkty, takie jak ZAKsan&reg;, Salmag&reg;, RSM&reg;,

Oxoviflex&reg; i NOXy&reg;, znajdują zastosowanie w wielu sektorach gospodarki: rolnictwie,
budownictwie, przetwórstwie chemicznym, przemyśle tworzywowym i motoryzacyjnym. Spółka
posiada własną elektrociepłownię, port załadunkowy, świadczy specjalistyczne usługi
laboratoryjne. Jest właścicielem i głównym sponsorem klubu siatkarskiego ZAKSA
Kędzierzyn-Koźle.<br /> <br /> Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych
grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii
Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak
melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa mają równie
silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach
przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020.
Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy
Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie
drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i
wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego. Kluczowe spółki Grupy
Azoty w Polsce są zlokalizowane w Tarnowie, Puławach, Policach i Kędzierzynie-Koźlu. Grupa
prowadzi również działalność na skalę międzynarodową. Do jej zagranicznych aktywów należy
działająca w sektorze tworzyw sztucznych, spółka ATT Polymers z siedzibą w niemieckim Guben
oraz Grupa COMPO EXPERT z zakładami w niemieckim Krefeld i hiszpańskim Vall d'Uixó, jeden
czołowych podmiotów światowego rynku nawozów specjalistycznych dla odbiorców
profesjonalnych, którą Grupa Azoty przejęła w 2018 r.<br /> <br /> Źródło: Grupa Azoty, artykuł
sponsorowany<br /> </i>

