Deflamos miljövänliga flamskyddsmedel Apyrum utvalt för prestigefyllt tyskt
forskningsprojekt

Malmö den 17 april 2015: Svenska Deflamo AB (publ) som utvecklar och tillverkar miljöanpassade
flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum, har valts ut för att ingå i det tyska
forskningsprojektet ”Biogenic Flame Retardant”. Syftet är att utveckla ett innovativt, biobaserat
flamskyddsmedel i en biofiberförstärkt härdplast som skall användas i formade produkter.
Härdplasten är en biobaserad harts. Slutprodukten skall användas i applikationsområden med
flamskyddskrav, i första hand inom elindustrin, men även inom byggindustri, fordonsteknik samt
för tillverkning av järnvägsfordon. Projektet stöttas ekonomiskt av FNR (Fachagentur

Nachwachsende Rohstoffe), Tysklands centrala samordnande organisation för förnybara resurser.
Forskningsprojektet har erhållit totalt €360 000 av FNR.
Projektet leds av det tyska institutet Transferstelle Bingen (TSB), ett teknikinstitut grundat 1989
och med ett nära samarbete med Fachhochschule Bingen – University of Applied Sciences (UAS) i
Bingen. TSB är specialiserade inom energieffektivitet, förnybar energi och hållbarhet. Projektet
leds av Prof. Dr. Oliver Turk och drivs tillsammans med Bio-Composites and More GmbH, BYK
Additives and Instrument samt Pracht Group.
”Vi är både glada och stolta över att vara en del av ett forskningsprojekt som involverar delar av
Tysklands ledande expertis inom hållbarhet”, säger Fredrik Westin, CTO på Deflamo AB, och
fortsätter: ”Det speglar också det nuvarande skiftet vi ser på marknaden där allt fler företag och
tillverkare väljer att fasa ut skadliga flamskyddsmedel, till förmån för alternativa teknologier som
inte bara är högpresterande, utan också miljömässigt överlägsna. Många företag vill vara i
frontlinjen och ersätta framförallt de halogenbaserade flamskyddsmedlen innan de blir förbjudna
genom EU-lagstiftning.”
”Biobaserade härdplastkompositer, redo att tas till marknaden, är sällsynta. Genom att
implementera Deflamos miljöanpassade flamskyddsmedel Apyrum i den befintliga biokompositen,
kan man uppnå en flamskyddad komposit med ett hundraprocentigt biobaserat innehåll, vilket
innebär en produkt med en mycket bra position på marknaden”, säger professor Türk,
projektledare på TSB.
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Om projektet
En komposit bestående av naturliga fibrer och en omfattande biogen härdplastmatris, baserad på
epoxiderad vegetabilisk olja, ska integreras med Apyrum. Apyrum är baserad på naturliga salter
och bryts ner i naturen till vanligt förekommande beståndsdelar, utan att efterlämna farliga
restprodukter. Det är en fullgod ersättare till de, idag så vanligt förekommande, miljö- och
hälsofarliga flamskyddsmedel som t ex antimontrioxid eller ammoniumfosfater. På råvarubasis
utvecklar man en delvis färdig kompositprodukt, vilken kan användas för framställning av gjutna
delar i applikationsområden med flamskyddskrav, t ex inom de områden som projektet kommer att
arbeta med.
Apyrum ska nu granskas, testas och utvärderas i ett antal delprojekt; från utvinning till försörjning,
genom kontakt med olika produkter baserade på naturliga fibrer och från halvfärdiga produkter till
biokompositer. Parallellt med utvärderingen testas även de huvudsakliga brandsäkerhets- och
mekaniska egenskaperna.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westin, CTO, Deflamo AB
Mobil UK: +44 7804 923 813
Mobil SE: +46 704 18 49 59
Mail: fredrik.westin@deflamo.com

Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under
produktnamnet Apyrum till olika användare på den europeiska marknaden. Apyrum är patenterat, miljöanpassat och biologiskt
nedbrytbart, och ersätter farliga flamskyddsmedel som innehåller till exempel brom, klor och antimon med ämnen som är ofarliga för
miljö och hälsa.
Våra kunder väljer Apyrum av framförallt följande anledningar:



De överlägsna miljöegenskaperna
Den konkurrenskraftiga pris/prestanda-relationen, även jämfört med traditionella flamskyddsmedel



Tillgången till Deflamos applikationskunskap och testmöjligheter, vilka båda bidrar till att minska kundens
utvecklingskostnader och Time to Market
Vi fokuserar främst på att ersätta konventionella flamskyddsmedel i plaster och andra polymera material, men vi samarbetar även med
kunder inom flera olika områden som t ex papper, trä och textilier avseende applikationsutveckling. En central del i Deflamos
erbjudande är att erbjuda hjälp med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum, vilket bidrar till att
våra kunder kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare.
Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Aktietorget och äger patenten för Apyrums miljövänliga
flamskyddsteknologi i hela Europa och i delar av Asien. Inom området finns en tredjedel av världsmarknaden för flamskyddsmedel,
vilket motsvarar ca 12 mdr SEK.
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