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A projekt bemutatása: 

A projekt keretében megvalósuló fejlesztés célja a festék- és bevonó anyag gyártás termelési 

kapacitás növelésére irányul, ami a meglévő 20-25 éves technológiát váltja fel. Ezek gépek és 

infrastruktúra beruházással precízebben, gyorsabban, biztonságosabban, tiszta környezetben 

tudunk gyártani, így a legmagasabb elvárásoknak is megfelelünk. Beszerzésre kerül 1 új 

csavarkompresszor a meglévő kompresszor mellé, mivel egyre több sűrített levegővel működő 

berendezéssel rendelkezünk. Az elektromos berendezések robbanásveszélyesek, ezért kell 

sűrített levegőt használnunk. Az új csavarkompresszor üzeme kevésbé zajos, folyamatosan és 

biztonságosan használható. A 3 mérleg a festékporok különböző arányának mérését szolgálja és 

része a gyártásközi ellenőrzésnek is. Az eltérés alapján meghatározható hogyan kell módosítani 

a meglévő festéket, valamint meg tudjuk mérni a minta UV- vagy infrasugár visszaverő és 

elnyelő képességét. Továbbá az új eszköz dokumentálja az ellenőrzés eredményét is. Az új 

eszközt a próbalemezek készítésénél alkalmazzuk.  Tervezett 2 db színösszehasonlító kamra 

asztali készülék, egy kamrában 5-6 darab lámpa van, mindegyik lámpa szabványos fénye a 

megfelelő hullámhosszon világít. Ez a gyártási ellenőrzés eszköze. A festékszóró fülke funkciója, 

hogy a gyártott festéket próbalemezre fújják és utána ellenőrzik a színét, karcállóságát és az 

egyéb tulajdonságait. Beszerzése kerülne 2 db új vízhűtő, aminek segítségével biztosítjuk a 

temperált berendezések működését, amelyeknek folyamatosan ugyanazt a hőmérsékletet kell 

biztosítaniuk a festékgyártás közben. A 2 porkeverő segítségével a festékpor termékeinket 

homogenizálhatjuk. A bekeverő terület oldószer elszívását külön rendszerrel szeretnénk 

megoldani. Oldószer üzemünk területén folyik a festékkeverési művelet. Ennek a területnek az 

elszívását szeretnénk fejleszteni a felszabaduló káros festékgőz, festék pára elszívással. 

Nagyobb teljesítményre cserélnék a meglévőt, amely fejlesztéssel a robbanásveszély kockázatát 

csökkenthetjük, továbbá a dolgozók egészségét jobban védhetjük, biztonságosabb 

munkakörnyezetet teremthetünk. 

A projekt megvalósulásának helyszínei: 

2030 Érd, Fehérvári út 63-65. 
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