En månad kvar till årets händelse inom ytbehandling!
Den 15 mars slår Øksnehallen upp portarna för Scandinavian Coating, Nordens främsta mötesplats
för hela den nordiska ytbehandlingsbranschen. För fjärde gången arrangeras mässan och den har
utvecklats till ett etablerat koncept med en utställning som visar marknadens senaste
produktnyheter och ett intressant konferensprogram.
Bara ett stenkast ifrån centralstationen i Köpenhamn ligger Öksnehallen, en byggnad med historia
från tidigt 1900-tal. Här kommer ytbehandlingsbranschen att träffas under två dagar för att ta del av
produktnyheter, intressanta seminarier och nätverka. Drygt 70 utställare finns på plats för att visa
det senaste inom branschen.
Intresset bland utställare och besökare även utanför Nordens gränser har visat sig öka. I år finns det
utställare från bland annat Italien, Tyskland, Frankrike och Polen. Arrangörerna förväntar sig även
besökare från flertalet europeiska länder.
Scandinavian Coating - ett måste för dig som vill utvecklas!
-Mässan med tillhörande konferensprogram i Köpenhamn kommer att bli något alldeles extra. Där
kan du möta kollegor, leverantörer samt lyssna till senaste nytt i ytbehandlingsbranschen. Vi är
många som känner att utvecklingen i branschen har tagit fart och många står i begrepp att göra
nyinvesteringar. Detta gör att jag tror på ett rekordstort besökarantal, säger Stefan Hjort som är
ordförande i SPF (Svensk Pulverlackteknisk förening).
Högaktuellt seminarieprogram med internationella talare
En av key-note speakers är Mr. David Hoffmann från tyska DFO, Deutschen Forschungsgesellschaft
für Oberflächenbehandlung. Han kommer att tala om “About the perfidies of coating – damage
examples and their causes”. Problem med ytbehandling är både kostsamma och tidsödande. Mr
Hoffmann kommer visa flera case där man haft problem som de lyckats lösa.
En annan talare är Cecilia Groth som är forskare inom ytbehandling på Swerea IVF. Hennes föredrag
handlar om ekologiskt hållbara förbehandlingar för lackering av multimetall. Måleriet är en stor
miljöbelastning inom fordonsindustrin och Cecilia berättar om ett sätt att minska detta.
Viktigt med nätverkande
När branschen träffas är nätverkandet också en stor del av arrangemanget. Första kvällen hålls den
omåttligt populära branschfesten Get Together på Carlsberg bryggeri. Först ut står ölprovning på
schemat för att sedan avsluta kvällen med en gemensam middag.
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Scandinavian Coating 15-16 mars 2017, arrangeras av MAB – Maleudstyrs- og
anlægsleverandørernes bransche-forening, SPF – Svensk Pulverlackteknisk Förening och NPLF – Norsk
Pulverlakkteknisk Forening tillsammans med mässarrangören BraMässor Sverige AB.

