
Ytskydd är konferensen 
för dig som arbetar för

✓ Ökad hållbarhet

✓ Bättre kapitalvård

✓ Minskad miljö-
 påverkan 

De främsta branschföreträdarna 
och spetskompetensen inom en 
rad olika områden finns på plats.

www.ytskydd.com

7-8 februari 2018 
Quality Hotel 11, 

Göteborg

Välkommen till Nordens största ytskyddskonferens!

Nordens största 
konferens om 

renovering och 
ytskydd av metall, 
betong och träytor.
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ROSTSKYDD
SSG Standard Solution Group och Auktorisationen för Rostskyddsmålning presenterar i samarbete några spän-
nande och intressanta projekt.

Med målet att göra industrin mer effektiv, säker och hållbar samordnar SSG industriell kompetens och skapar 
standardiserade tjänster, något vi har gjort sedan mitten av 50-talet. Inom våra fokusområden arbetsmiljö, håll-
barhet och digitalisering skapar vi standardiserade lösningar på gemensamma problem som finns inom indu-
strins vardag. Allting för att göra svensk industri mer konkurrenskraftig.

09.00 - 10.00  Gemensam agenda - se www.ytskydd.com för detaljerat program

10.00 - 10.30  Kaffe i utställningsområdet

10.30 – 11.00  Presentation av aktuella projekt inom industriellt ytskydd –  praktisk tillämpning

11.10 – 11.40  Fortsättning intressanta projekt 

11.50 – 12.20  Fortsättning intressanta projekt 

12.30 – 13.30  Lunch

13.30 – 14.00   Jan Robert Schroeder, Ceramic Polymer GmbH 
Innovative coating technology for corrosion protection – Solvent free & one coat cor-
rosion protection

  •  High-performance coatings with integrated micro-ceramic particles for different fields of 
corrosion protection. 

  •  The most important properties – chemical resistance, abrasion resistance and weathering 
stability– justify the high quality of our solvent free coating systems. 

  •  Integration of microscopic special particles, generate coating products which provide the 
highest corrosion protection in difficult applications

14.10 – 14.40  Benedicte Riise Sorensen, Dep Man, Jotun HQ  Lab, Anders Braekke, Concept Director, Jotun
 Kan ny snabb teknologi vara överlägsen isocyanat i det tunga rostskyddet?
  •  Jotun har utvecklat och patentsökt en helt ny färgteknologi med unika torkegenskaper. 
  •  Med ett nytt snabbhärdande system blir den totala tork/härdtiden reduserat med upptill 

75%  - utan att minska brukstiden. 
  •  Hur är detta möjligt? 
  •  Presentationen kommer att fokusera på att jämföra den nya malonat teknologin mot 

andra alternativa teknologier och marknadskrav. (ca 20 min + frågestund)

   
14.50 – 15.20  David Hoffman, DFO, Service GmbH
 Coating failures and their causes
  •  Coating defects are not only annoying but also expensive. 
  •  The DFO shows the complexity of damage analysis by illustrating various cases of  

damage which has been solved by the DFO.
  •  This requires an extensive assessment of the damage and its  

development, suitable analytical methods, profound expertise and a ”good nose” for 
finding the root cause

15.20 - 15.50  Kaffe

15.50 - 16.15  Gemensam agenda - se www.ytskydd.com för detaljerat program

16.15 - 17.30  Mingel

18.30  Fördrink

19.00  Middag



ROSTSKYDD
09.00 - 10.00  Gemensam agenda - se www.ytskydd.com för detaljerat program

10.00 - 10.30  Kaffe i utställningsområdet

10.30 – 11.00  Lars Jagenburg, Enzymex
 En revolution inom rostskydd
  •  Ecodur har överlägsen prestanda, hållbar och innovativ – så skulle man kunna  

sammanfatta Ecodur.
  •  Ecodur har extremt bra vidhäftningsförmåga, en flexibilitet på 100-125%, härdar på 

endast 30 minuter både i varma, fuktiga miljöer och ner till -17 grader, Kyla är därför 
inget problem för applicering! 

  •  Ecodur har liknande eller bättre egenskaper än produkter som epoxi,polyuretan och 
liners. Vidare är Ecodur helt fri från VOC, dvs helt fri från gifter. 

  •  Man skulle enkelt kunna beskriva Ecodur som en ekoplast – helt baserad på växtolja 
och gips (Inga giftiga ämnen förekommer i produkten). 

  • 20 års erfarenhet

11.10 – 11.40  Thomas Ringvall, Karl Deutsch Nordiska AB
 Gemensam plattform, Elcomaster, för insamling och
 presentation av mätresultat för ytbehandlingskontroll
  •  Vi visar exempel på hur du kan använda din mobil,läsplatta, PC som verktyg samt 

exempel på rapporter för vidhäftning, blästerprofil, skikttjocklek mm.

11.50 – 12.20  Camilla Admyre, Tribotec
 VCI Transport-, och lagringsskydd
  •  Metalldetaljer som ska lagras och transporteras utsätts ofta för rostangrepp om de 

inte skyddas på rätt sätt. Genom att använda rostskyddsförpackningar baserade på 
VCI-teknik (Flyktiga korrosionsinhibitorer) får man ett fullständigt och miljöanpassat 
rostskydd som kan ge stora kostnadsbesparingar och ökad livslängd för produkterna. 
VCI-tekniken kan användas oavsett om man behöver ett kortsiktigt eller långsiktigt 
rostskydd och lösningar och alla typer av metaller och produkter kan skyddas – allt 
från små skruvar till hela helikoptrar. När behovet av rostskydd upphör, packas  
detaljen upp och kan användas direkt i efterkommande produktionssteg utan något 
behov rengöring emellan. Detta sparar både tid och pengar!

12.30 – 13.30  Lunch

13.30 – 14.00  Björn Tidbeck, Swerea Kimab
 Korrosionsprovning
  • Accelererade korrosionsprovningar vs fältprovningar

14.10 – 14.40   Magnus Lindwall, Tikkurila Industri 
WB zinkrik färg 0% VOC 
– Framtidens sätt att rostskydda

14.40 - 15.10  Kaffe i utställningsområdet

15.10 - 15.40  Gemensam agenda - se www.ytskydd.com för detaljerat program
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Nordens största konferens om ytskydd

Ytskyddskonferensen är en årligt återkommande tvådagarskonferens. 2018 är åttonde 
året som konferensen genomförs.

Ytskydd arrangeras av tidningen Underhåll & Driftsäkerhet  i samarbete  med 
Swerea KIMAB, Ytskyddsgruppen.se, SSG, Auktorisationen, RISE, SIS, Svenskt Trä samt 
tidningarna Verkstäderna och Process Nordic.

Två dagars konferens och utställning med de främsta branschföreträdarna och 
spetskompetens inom en rad olika områden. 

För mer information och anmälan 
www.ytskydd.com

Välkommen till 

Konferensen Arrangeras på Quality Hotel 11, Göteborg

Göteborg, 7-8 februari 2018

Pris

Två dagar

4 995 :-/person 
inkl 2 luncher, kaffe samt
 3-rätters middag med 
underhållning

En dag 

2 500 :-/person 
inkl 1 lunch och kaffe

Endast middag

1 200 :-/person
3- rättersmiddag med
 underhållning

Mötesgaranti

Mötesgaranti! Vi GARANTERAR att 
alla nya deltagare på Ytskydd kommer 

att finna potentiella inbesparningar 
samt intressanta renoveringsmetoder 

och arbetssätt under konferensen 
7-8 februari 2018. Den som INTE 
finner detta behöver inte betala 

konferensavgiften, kontakta Tommy 
Thörn under konferensen.

Avsändare:
Mentor Communications AB
Att: Ytskydd
Box 72001
181 72 Lidingö


