Polymerbrevet december 2020
nr 104; vitamin B12 källa
till nya olefiner, Paxymer
vårt
systerföretag
i
världpressen med nyutvecklad
synergist inom flamskydd
Kemister utvinner olefin och alkenplast ur vitamin B12
Inspirerade av en bakterie som är ljuskänslig och trivs i
varma havsmiljöer har forskare tillverkat olefiner och alkener
på ett nytt oaggressivt sätt. Forskare vid Rice universitetet
använde vitaminen B12 (vilket bakterien gjorde) och kobolt
tillsammans med bikarbonat (bakpulver) som en lindrig bas för
att tillverka olefiner under belysning av blått ljus vid
rumstemperatur. Upptäckten lämpar sig bra för att framställa
finkemikalier. Man jobbar nu för en industriell uppskalning.
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Under pandemin har vi fortsatt att utveckla vårt Paxymer
system som det miljövänliga halogenfria flamskyddssystemet. De
största fördelarna med den nyutvecklade synergisten är att i
ännu högre utsträckning än tidigare spridning av eld
begränsas, dropp elimineras och synergisten gör så att
samverkan med andra fosfor-kväve system förbättras så att
koncentrationerna av dessa kan reduceras vid kompounderingen
utan att försämra flamskyddet. Det kan innebära så mycket som
upp till 20% lägre pris på det halogenfria kompoundet.
Processstabiliteten har också förbättrats och det går att
bearbeta vid 300 gr Celsius.Våra kunder har länge efterfrågat
Paxymer i andra plaster än polyolefiner och glädjande nog kan

vi meddela att Paxymers synergist nu är kompatibel även med
polyamid- och ABS-material. Vi förväntar oss dessutom att den
skall fungera i de flesta olika plastsorter och boosta
existerande halogenfria alternativ på marknaden. Paxymer i
Compounding World december 2020
Öppet och stängt i helgerna
Vi håller stängt i våra fysiska lokaler fr o m 21 december och
öpnar igen 11 januari 2021. Du kan nå oss på våra personliga
e-mail-adresser eller mobiltelefoner om något akut uppstår.
Vi önskar alla våra läsare en riktigt God Jul och ett gott
nytt år. Och ser fram emot vårt samarbete under 2021. Detta år
skänker vi vårt bidrag till UNFPA.
Vår servicenivå är lika hög oavsett Corona-pandemin
För att minska smittorisken har vi begränsat bemanningen i
labbet. Hör alltid av dig innan du kommer. Fredagar är vi
tillgängliga per telefon, såväl labb som godsmottagning är då
stängt.

