
Nexam Chemical på JEC World i Paris
Mitten på mars innebär varje år en fantastisk möjlighet att under några dagar interagera med stora delar 
av de industrier som är allra mest avgörande för Nexam Chemical. JEC-mässan i Paris samlar världens 
ledande företag inom kompositmaterial. Här navigerade Nexam Chemicals representanter enkelt mellan 
både tillverkare av engineering foams och olika intressenter för högtemperaturkompositer. På årets 
mässa var slutanvändaren i fokus utifrån fyra stora områden - aerospace, construction & building, auto-
motive & land transportation and better living (energi, hållbarhet, sport/fritid etc.). 

Mässor som denna ger förutsättningar att på ett per-
sonligt och effektivt sätt etablera kontakt och bygga 
relationer till nya potentiella samarbetspartners. Kun-
der som man normalt sett inte så lätt kan få tillgång till 
för ett litet bolag i branschen. En stor fördel är att man 
får en mycket klar bild av vilket fokus våra kunder har, 
vilken är nästa generation produkter, vilka egenskaper 
eftersöker man och hur kan vår teknologi och lösningar 
generera värde längre ner i värdekedjan.

Mässor är ett bra sätt att underhålla och knyta nya kon-
takter men även göra affärer. En av Nexam Chemicals 
strategiska partners kunde under mässan genomföra 
viktiga affärer inom PET-skum. Ett PET-skum i vilket 
Nexam Chemicals teknologi ingår.

Det är främst två saker som vi tar med oss från mässan, 
vilka båda är positiva för Nexam Chemicals fortsatta 
utveckling:

• PET-skum är ett område som kommer att växa och 
som kommer att ta marknadsandelar från konkur-
rerande teknologier. Ett område som talas allt mer 
om inom engineering foams är bilindustrin. Hur man 
kan hitta lösningar med skummaterial för att bygga 
lättare bilkomponenter.

• Flygindustrin har länge talat om att minska vikten 
med kompositmaterial. Detta har också skett. Nu 
har de blivit allt mer intresserade av att hitta kom-
positlösningar även i de hetare zonerna i motorer. 
Detta är precis det område där Nexam Chemical har 
relevant teknologi. 

Vi ser redan fram emot nästa års event, men först har vi 
en väl påfylld projektlista att bearbeta.
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Polyetentereftalat (PET)
En vanligt förekommande plast är polyetentereftalat eller i dagligt tal, PET. Detta är en typ av polyester 
som är väldigt ofta förekommande i förpackningar. 

De flesta förknippar den nog med PET-flaskor. Materialet 
kan också användas inom andra områden såsom fiber, 
som sedan blir till kläder. PET kan också användas som 
konstruktionsmaterial både med och utan glasfiberar-
mering. För textil applikationer används ofta benäm-
ningen polyester medan PET är mest vanligt när det 
gäller förpackningar. Volymmässigt är polyetenterefta-
lat den fjärde största polymeren som tillverkas (~18 %) 
och kommer efter polyeten (PE), polypropen (PP) samt 
polyvinylklorid (PVC). Majoriteten av världsproduk-
tionen av polyetentereftalat är till för syntetiska fiber 
(~60%) och PET-flaskor (~30%). 

Återvinning är ett intressant område avseende PET. Att 
återvinna plast är ofta svårt då det finns ett mängd olika 
plaster som inte är blandbara med varandra. Därför gäl-
ler det att ha så rena återvinningsströmmar som möjligt 
för att kunna erhålla bra återvunna material. Den 
återvinningsström inom hela plastområdet som har 
den allra bästa renheten är PET, då det finns en mycket 

stor mängd PET-flaskor som samlas in helt separat. När 
PET återvinns bryts molekylkedjorna sönder och plasten 
tappar mycket av sina egenskaper. Med Nexam Chemi-
cals produkter och teknik kan molekylkedjorna lagas 
vilket även ytterligare förbättrar plastens egenskaper 
och kan därmed användas inom fler applikationer.

Ett applikationsområde, där Nexam Chemical har 
kommersiell framgång är PET för skumtillverkning. PET-
skum är ett förhållandevis nytt material inom området 
strukturella kärnmaterial. Traditionellt så använder 
man skum av PVC, men även balsaträ som kärnmaterial. 
Man använder dessa material som lätta distansmaterial 
mellan ytterskikt av icke skummad plast. Detta är ett 
sätt att bygga upp styva, men samtidigt lätta konstruk-
tioner. Denna typ av design kan man hitta inom de mest 
skiftande branscher; vindkraftverksblad, i flygplanskon-
struktioner, byggnadskonstruktioner och inom bilindu-
strin. Ofta kallar man detta sandwich-konstruktioner.
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REACh-förordningen och den Europeiska 
kemikaliemyndigheten (ECHA)
REACh (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals) är en förordning som god-
kändes av Europaparlamentet i december 2006 och som började gälla i juni 2007. REACh-förordningen 
handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Syftet är att för-
bättra skyddet av människors hälsa och miljön från risker som kan förorsakas av kemikalier.  

I princip omfattar REACh alla kemiska ämnen, d.v.s. inte 
enbart de kemiska ämnen som används inom industriell 
behandling, utan även sådana som finns i konsument-
varor, till exempel i rengöringsprodukter och målarfär-
ger samt i varor som kläder, möbler och hushållsappara-
ter. Därför inverkar förordningen på verksamheten i de 
flesta företag i hela EU. REACh upprättar förfaranden 
för insamling och utvärdering av information om ämne-
nas egenskaper och farlighet.

Grundprincipen
Grundprincipen i REACh är att alla tillverkare eller 
importörer av kemiska ämnen i mängder om minst 
ett ton per år ska registrera dessa hos den europeiska 
kemikaliemyndigheten (ECHA). Under ett ton finns 
ingen registreringsskyldighet. Rent praktiskt består 

registreringen av insamling av kemikaliedata, såsom till 
exempel smältpunkt, kokpunkt, giftighet och skadlighet 
på miljön, utvärdering av data, klassificering av ämnet 
och slutligen sammanställning av en dossier som läm-
nas in till ECHA. I vissa fall är informationen känd och 
kan sammanställas utifrån tillgängliga källor. I andra 
fall, t.ex. för nya produkter, krävs omfattande laborato-
rietester av ackrediterade laboratorier. Ju större mängd 
av ämnet som tillverkas eller importeras, desto mer 
omfattande information krävs i registreringen. Informa-
tionen ska utöver en beskrivning av ämnets inneboende 
egenskaper, innehålla teknisk dokumentation samt även 
kemikaliesäkerhetsrapporter i de fall då tröskelvärdet 
tio ton per år överskrids. Ämnen som inte är registrerade 
får inte släppas ut på EU-marknaden. 
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Nästa nyhetsbrev kommer i maj 2017. 

Alla företag som tillverkar, importerar, distribuerar 
eller använder ett ämne som sådant, eller i en bland-
ning eller en vara, berörs av reglerna i REACH. För att 
uppfylla kraven i förordningen måste företag identifiera 
och hantera de risker som är kopplade till de ämnen 
de tillverkar eller importerar och säljer inom EU och 
EES-länderna. De måste visa att ämnet kan användas på 
ett säkert sätt och de ska ge information om lämpliga 
riskhanteringsåtgärder till användarna. Registrering av 
de kemiska ämnena måste göras innan de kan släppas 
ut på marknaden.

Övergångsregler
Fram till den 31 maj 2018 gäller för några undantagsfall 
vissa övergångsregler, vilka bl.a. innebär att det för någ-
ra utvalda kemiska ämnen är möjligt att genomföra en 
så kallad sen förhandsregistrering. Detta innebär att det 
är tillåtet att tillverka eller importera ett ämne i upp till 
100 ton per år utan REACh-registrering. Sen förhands-
registrering måste göras inom sex månader efter att 
tröskelvärdet ett ton har överskridits. Möjligheten att 
göra sen förhandsregistrering gäller t.o.m. 31 maj 2017. 
Fullständig registrering måste ske innan den 31 maj 
2018 då övergångsreglerna slutar gälla. 

Gemensamt utnyttjande av data 
En grundläggande aspekt av REACh är kravet på att ut-
byta information om ämnen som tillverkas, importeras, 
släpps ut på marknaden och används inom EU. Genom 
att göra detta kan registranter av samma ämne dela 
information och data och därmed minska kostnaderna 
för registrering och undvika onödiga tester.

REACh-tillstånd för särskilt farliga ämnen
För att få använda eller släppa ut vissa särskilt farliga 
ämnen på marknaden behövs tillstånd från ECHA. Det 
gäller oavsett i vilken mängd du hanterar dessa ämnen. 
Nexam Chemical har inga kemikalier som faller inom 
denna kategori.

Hur påverkar REACh Nexam Chemical?
Nexam Chemical befinner sig i en kommersialiserings-
fas med volymtillväxt vilket förväntas leda till att de, 
av REACh-lagstiftningen, definierade tröskelvolymer 
kommer uppnås av ett flertal av bolagets produkter och 
råvaror. Nexam Chemical har fastställt en plan för hur 
arbetet, med registrering och insamling av information 
och data som krävs för en registrering, ska genomföras. 
För några av ämnena är gemensamt utnyttjande av data 
möjligt men i de flesta fall är de ämnen som bolaget 
framställer unika vilket innebär att Nexam kommer 
att vara enda REACh-registrant. I dagsläget har Nexam 
Chemical lämnat in sen förhandsregistrering på cirka tio 
ämnen.

Källa: www.echa.europa.eu, www.kemi.se, Nexam 
Chemical

Årsstämma 16 maj 2017 
Nexam Chemicals årsstämma kommer att hållas tisdagen den 16 maj 2017 kl. 15.00 på Elite 
Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund. Insläpp från kl. 14.00 då det även serveras kaffe med 
tillbehör.


