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Nordic Barrier Coating i utvecklingssamarbete med SCA Ortviken
Nordic Barrier Coating AB (NBCAB) i Söråker och SCA Ortviken presenterar ett långtgående samarbete
avseende produktutveckling.
Samarbetet, som sträcker sig flera år framåt, kommer generera flera nya typer av produkter med SCA papper
som grund. I takt med att efterfrågan på tryckpapper sjunker ökar kraven allt mer kring ytveckling av det egna
produktutbudet.
-

Vi tror att vi kan hitta nya spännande synergier och slutanvändningsområden i våra arbetsgrupper främst
gällande ”Gröna barriärer”, säger Lars-Olof Ollas affärsutveckling NBC

De nya ägarna till NBCAB har fortsatt det framgångsrika arbetet kring extrudering av nedbrytningsbara och
förnyelsebara barriärer på papper, non-woven och kartong, ett arbete som påbörjades av de gamla ägarna till
dåvarande Swecoat. Biopolymerer kan ha bra barriäregenskaper, speciellt mot fetter. Biopolymerer är
biologiskt nedbrytbara och komposterbara polymerer eller material, tillverkat ifrån förnyelsebara råvaror, som
till skillnad från de oljebaserade plaster som i störst utsträckning används idag. Exempel på
slutanvändningsområden för dessa produkter är kartong och papper för livsmedelsindustrin, non-woven för
hygienändamål samt papper för omslag och förpackning.
-

Framtiden är icke petroleumbaserade polymerer och vi kommer arbeta för att driva denna process, vare sig
det gäller förnyelsebara eller komposterbara polymerer, säger Sven Lundgren ansvarig för biopolymerer på
NBCAB.

NBCAB och SCA Ortviken satsar tillsammans hårt på utveckling av nya produkter hoppas att nå marknaden med
ett antal nya produkter inom kort.
För ytterligare information, kontakta:
Sven Lundgren, affärsutvecklare på NBCAB, +(46)768-41 76 39
Läs mer om NBCAB på www.nbcab.se
Nordic Barrier Coating AB har sina rötter i Swecoat som grundades 2004 vars främsta affärsidé är att vara
nordens främsta leverantör av tekniska produkter baserade på papper, non-woven och plast. PE- extrudering på
dessa material står i fokus likväl som de kunder NBCAB levererar till.
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