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Polykemi och Rondo Plast på Plastteknik Nordic 2017
Den 17-18 maj är det dags för Plastteknik Nordic i Malmö. Som tidigare år ställer
Polykemi AB ut, denna gång i den gemensamma montern C 01 med dotterbolaget Rondo
Plast AB. De kommer fokusera bland annat på nyheten inom PC/PBT och återvunnen
plast.
På mässan kommer Polykemi att lyfta fram de många möjligheterna med sina
polymerblandningar som de kallar för ”blender”. Den senaste nyheten kommer från PC/PBT –
familjen där nya POLYlux PC/PBT MP 4011 utvecklats för att ge en förbättrad processbarhet. I
Polykemis sortiment av blender ingår även storsäljaren PC/ABS samt PC/ASA, PA/ABS och
PBT/ASA.
I samma monter finns även dotterbolaget Rondo Plast. De diskuterar mer än gärna sitt utbud av
kvalitetssäkrade compounds baserade på helt eller delvis återvunnen plastråvara.
Dessutom blir det premiär för både Polykemi och Rondo Plast i helt nya kostymer, ett resultat av
nya grafiska profiler som tydligt kommer att färga hela montern. Polykemi och Rondo Plast
välkomnar till monter C 01 för att diskutera “trender med blender” och återvunnen plast samt att
se det nya utseendet.
Överlag anser Polykemi att 2016 var ett bra tillväxtår för hela koncernen och ser ljust på 2017.
Vi upplever en stark efterfrågan på många marknader framförallt
när det gäller tekniska plaster som PC/ABS och PC/ASA men även på
PP-compounds. Vi är i en expansiv fas där vi på Polykemi i Ystad sedan
årsskiftet har installerat två nya extrudrar och planerar att investera i
ytterligare en under hösten. Vi installerar för närvarande en ny
kvarnanläggning på Rondo Plast i Ystad. Detta för att ytterligare kunna
bidra i kretsloppet att ta hand om och mala ner produktionsspill från
formsprutare, något som sedan finner användningar i nya återvunna
produkter, säger Mattias Persson, försäljningschef på Polykemi.
För att hantera den ökande efterfrågan anställer Polykemi även ytterligare personal i
produktionen. Dessutom ser de redan effekt av satsningen på den dubbla utvecklingsavdelningen.
Den nya interna avdelningen fokuserar för fullt på utvecklings- och experimentarbete och den
externa avdelningen producerar materialprover till kunderna.
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Bilder fria att använda.

Rondo Plasts nya kvarnanläggning under
installation.

En av Polykemis nya extruderlinjer.
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