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Zgodnie z międzypokoleniową strategią zrównoważonego rozwoju, producent 
lakierów – firma Hesse Lignal – zastąpi do 2030 r. wszystkie produkty 
rozpuszczalnikowe bardziej ekologicznymi alternatywami.

W
dniu 7 czerwca odbyła się cyfrowa konferencja prasowa firmy 

Hesse Lignal, podczas której przedstawiono główne założe-

nia strategii zrównoważonego rozwoju. Przedstawiciele fir-

my z Hamm zapowiedzieli, że do roku 2030 zostanie zrestrukturyzowany 

asortyment i wszystkie produkty rozpuszczalnikowe zostaną zastąpione 

ekologicznymi alternatywami. Ponadto w przyszłości Hesse Lignal będzie 

w coraz większym stopniu korzystać z surowców odnawialnych.

Dzięki temu powinno być możliwe m.in. zminimalizowanie emisji lot-

nych związków organicznych (LZO). Zawarte w wielu rozpuszczalnikach 

LZO parują już w  niskich temperaturach, a  w  zetknięciu z  promieniami 

UV tworzą ozon przypowierzchniowy. Ponadto lotne związki organicz-

ne mogą być wypłukiwane z  powietrza przez opady atmosferyczne. 

Następnie trafiają one na ziemię, zanieczyszczając w  ten sposób glebę. 

LZO, pochodzące ze źródeł kopalnych, utleniają się w atmosferze w kon-

takcie z tlenem. W wyniku tego powstaje szkodliwy dla klimatu dwutlenek 

węgla (CO2). LZO zanieczyszczają powietrze w pomieszczeniach podczas 

odparowywania. Mogą one podrażniać drogi oddechowe znajdujących się 

w tych pomieszczeniach osób i powodować u nich alergie.

Firma z Hamm będzie oferować coraz więcej produktów wykonanych 

z surowców odnawialnych, takich jak woda. Asortyment obejmuje już pro-

dukty z nawet 30-proc. zawartością węgla odnawialnego (BRC), a także la-

kiery wodorozcieńczalne z ok. 10-proc. zawartością surowców odnawial-

nych. Do 2030 r. zwiększony zostanie udział zrównoważonych surowców 

w całej ofercie produktowej, aby chronić zasoby naturalne.

– Co więcej, przejście na produkty bardziej przyjazne dla klimatu jest 

ważne pod względem możliwości sprostania przyszłym wymaganiom rynku – 

mówi Jens Hesse, dyrektor zarządzający Hesse Lignal. – Wraz ze wzrostem 

świadomości ekologicznej w  społeczeństwie, a  w  szczególności wraz z  coraz 

większym przywiązywaniem przez młodsze pokolenia wagi do przyjaznych dla 

klimatu metod produkcji, ekologia staje się kluczowym czynnikiem konkuren-

cyjności dla naszych klientów z  branży przemysłowej i  rzemieślniczej. Po-

nadto przejście na bardziej ekologiczne produkty może uchronić pracowni-

ków przed kontaktem z substancjami niebezpiecznymi dla ich zdrowia.

Aby osiągnąć wyznaczone cele, dział badawczy Hesse Lignal pracu-

je nad rozwojem nowoczesnych systemów lakierniczych. Firma wyzna-

czyła sobie napięty harmonogram: do końca 2023 r. Hesse Lignal wy-

cofa ze swojego asortymentu wszystkie lakiery nitrocelulozowe, bejce 

rozpuszczalnikowe i utwardzane kwasowo lakiery rozpuszczalnikowe. 

Oznacza to, że od stycznia 2024 r. Hesse Lignal nie będzie już mieć 

w ofercie takich produktów. Aby firmy zajmujące się obróbką lakierów 

mogły się do tego odpowiednio wcześnie przygotować, doradcy Hesse 

Lignal z  zakresu systemów i  technologii już teraz pomagają klientom 

w przestawianiu ich maszyn i procesów. • 
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– Będąc firmą rodzinną, uważamy, że naszym obowiązkiem 
jest zatroszczenie się o przyszłe pokolenia – mówi Jens Hesse, dyrektor 
zarządzający Hesse Lignal. – Dlatego już teraz chcemy podejmować 
konsekwentne działania i przyczynić się do zachowania dla naszych dzieci 
i wnuków świata, w którym warto żyć.
Zgodnie z tą ideą, wraz z drugim dyrektorem zarządzającym, którym 
jest Hans J. Hesse (od lewej), oraz Hanną Hesse, główną menadżer, 
opracowali nową strategię zrównoważonego rozwoju. Zakłada ona 
zastąpienie do 2030 r. wszystkich produktów rozpuszczalnikowych 
ekologicznymi alternatywami. 

Hesse Lignal zwiastuje nową erę
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