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Pressmeddelande     2014-10-10 
 
Miljövänlig, extremt snabb färgning av POLYPLANK®-produkter 
efter lång påverkan av naturens krafter 
 
En ny metod har patentsökts för att återskapa en eventuellt solblekt yta på våra profiler (exempelvis på 
plank, fasader m m) efter ett stort antal användningsår. 
 
Normalt sker detta på andra materialslag genom att ny färg köps, transporteras och prepareras innan 
man kan börja måla.  Efter varierande tid beroende på färgval är ytan torr. Färgburkar och andra 
restprodukter måste lämnas till deponi. 
 
Har kunden däremot valt eller kommer att välja ett plank från miljöföretaget POLYPLANK AB kan 
den patentsökta metoden i framtiden användas i syfte att också minimera miljöpåverkan. Det är på 
många sätt ett effektivare alternativ till den tidskrävande traditionella metoden. 
 
Det finns många fördelar.  Man behöver inte köpa ny målarfärg. Färgen i POLYPLANK®-profilerna 
finns redan medskickad från produktionstillfället. När värmeenergi tillsätts mot plankets yta 
framträder den ursprungliga originalfärgen efter ett antal sekunder. Efter någon minut kan planket 
vidröras utan att det kladdar. Den ursprungliga ytan, som kanske efter ett tjugotal år påverkats av bl a 
solens strålar, har återskapats. Miljövinsten och den ekonomiska vinsten går hand i hand. 
  
Klicka här för att se en video som visar metoden.  
 
Polyplank AB är listat på Nasdaq/OMX lista First North under kortnamnet POLY 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
VD  tekn dr Leif Jilkén 
Tel  +46 (0)70 632 48 70 
Email bengt.nilsson@polyplank.se 
 
 
Polyplank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och 
organiska fibrer utan tillsatser. Polyplanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna 
träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande 
temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför 
också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden. 
Polyplank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold 
Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och Likviditetsgarant, www.mangold.se 
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