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Sherwin-Williams ytbehandlingar 
för snickerier

Med Sherwin-Williams unika system för snickerier kan vi hjälpa 
dig att uppnå den prestanda och hållbara ytfinish du behöver för 
att växa och sticka ut på marknaden.

Genom Sherwin-Williams får bland annat 
snickerier och listtillverkare tillgång till såväl 
branschledande ytbehandlingsteknologier 
som miljöanpassade ytbehandlingssystem. 
Dra nytta av vår lokala rådgivning och 
support, oavsett var du befinner dig eller 
vilken typ av substrat du använder.

Fantastiska snickerier och hantverk kan  
förvandla alla typer av ytor och utrymmen.  
Sherwin-Williams erbjuder dig ytbehandlings-
lösningar som kombinerar estetik, prestanda 
och processfunktionalitet, allt för att möta och 
överträffa dina förväntningar. 

Genom vårt globala varumärke kan vi 
tillhandahålla ett komplett utbud av 
ytbehandlingsteknologier skräddarsydda  
för att möta just dina specifika behov.  
Tack vare vår ledande position inom UV- och 
LED-härdande ytbehandlingar, i kombination 

med ett omfattande utbud av vattenburna 
lösningar, fortsätter vi fokusera på att 
utveckla innovativa teknologier som ger 
dig nya möjligheter att arbeta med trä. 
Sherwin-Williams erbjuder även vätske- 
och pulverbaserade ytbehandlingar för de 
interiöra och exteriöra möbler som tillverkas 
av metall och plast. Vi kommer att fortsätta 
utveckla synergisystem för de aktörer som 
jobbar med ett brett spektrum av substrat.

Eftersom vi fokuserar på ytbehandlingar av 
trä anpassade för industriellt bruk så gör vi
allt vi kan för att säkerställa att våra 
ytbehandlingssystem hjälper till att 
snabba upp produktionen och förbättra 
genomströmningen, samtidigt som vi 
garanterar stringens i såväl utseende som 
prestanda. Alla våra produkter backas upp 
av vår strävan att kunna erbjuda lokal och 
skräddarsydd support i global skala.

• Tålig ytfinish av högsta 
 kvalitet

• Minimala eller inga extra 
 investeringskostnader

• Obetydliga mängder organiska  
 lösningsmedel – inga skadliga  
 utsläpp

• Avsevärt mindre risk för  
 hudirritation och allergier

• Utmärkta staplingsegenskaper

Dörrar, listverk och trappor

Lösningar
Vattenburna, vattenburen UV och 
UV, High-solids, PU- och SH-system

Substrat
Trä, faner, MDF, board, spånskiva

Applicering
Sprutning, valsning, ridå- och 
vakuumapplicering 

Primära fördelar Produkttyper



Sherwin-Williams vattenburna och 
vattenburna UV produkter

Produktnamn Produkt- 
familj

Torrhalt 
%/vikt

VOC  
g/lit Glans Baser Relativ 

torktid
Applicerings- 

metod Substrat Beskrivning

Vattenburna grund- och toppfärger

Laqva Prime ED1225 50 – 57 53 – 57 Flat C 8 HPS 1, 3 – 6
Fyllig grundfärg med mycket god utflytning. I kombination med VB- och VB/UV-täckfärger erbjuder denna grundfärg goda mekaniska egenskaper och 
förbättrat utseende. Fungerar också tillsammans med syrahärdande täckfärger utan att orsaka problem såsom blåsbildning och uppdragning. Mycket 
lätt att slipa med borste. Två lager behövs för att uppnå bäst resultat.

Laqva Prime ED1227 60 58 Flat – 5 HPS 1, 3 – 6 Snabbtorkande grundfärg med bra utflyt och bärighet som ger fylliga ytor. Används tillsammans med VB och VB/UV täckfärg.

Laqva Prime ED1242 57 27 Flat – 8 HPS 1, 4 Snabbtorkande grundfärg med utmärkta staplingsegenskaper som gör denna produkt särskilt anpassad för snabba linjer. För att uppnå en optimal yta, 
applicera två lager grundfärg med mellanslip.

Laqva Prime ED1250 54 81 Flat – 5 HPS 1, 3 – 6 Fyllig grundfärg som ger bra filmbildning på svåra substrat vilket gör den lämplig för ommålning av målade / lackade ytor. Går att använda på både 
plana ytor och kanter. Kan övermålas med syrahärdande eller vattentoppfärg.

Laqva Proof ED1631 59 66 Flat – 7 HPS 5 Grundfärg speciellt utvecklad för att skydda mot kvistgulning från furu och gran. Mindre bra staplingsegenskaper.

Lacroma Proof ED1635 44 – 46 112 – 114 Flat – 3 HPS 1, 3 – 6
Grundfärg med mycket god utflytning. Tack vare sin sammansättning så ger den mycket hög resistens mot kvistgulning. På grund av sammansättningen 
måste man vara extra uppmärksam på att inte blanda denna grundfärg med vanliga vattenburna material eftersom risken för flockulering är hög. Ej lämplig 
för snabba linjer eller tidig stapling. 

Laqva Top EG1101 48 54 20, 30 A + C HPS 1, 3 – 6 Allround täckfärg. Snabbtorkande med mycket goda staplingsegenskaper. Fylligt utseende och bra vidhäftning mot olika substrat och grundfärger.                                              

Laqva Top EG1353 31 – 42 21 – 31 10 – 70 C 7 HPS – CC 1, 3 – 6 Allround täckfärg. Snabbtorkande med goda staplingsegenskaper och bra resistens mot repor och kemisk påverkan. Erbjuder goda fyllnadsegenskaper 
och förbättrat utseende. Vidhäfter mot de flesta typer av substrat och grundfärger.

Laqva Top EG1356 42 – 45 45 – 46 20, 30, 
50 – 7 HPS 1, 3 – 6 Snabbtorkande täckfärg med bra staplingsegenskaper, både efter forcerad IRM tork, jet air samt vid rumstemperatur. Den har också utmärkt 

vidhäftning till UV- och VB-grundfärger samt god repbeständighet.

Vattenburen UV grund- och topplacker

Aqualight Top WH1652 41 – 43 47 – 49 10 – 70 – HPS 1, 3 – 6 Täckfärg för snickerier och inredningar i vita och naturvita färger. Används med fördel till målning av trappor då den har utvärderats avseende ”knarr”.       

Aqualight Top WH1671 38 – 47 38 – 47 20 – 90 C HPS 1, 3 – 6 Täckfärg som gör det möjligt att tinta de flesta kulörer med YZ1600-pastor. Tintingdatabas finns tillgänglig. Täckfärgen är snabbtorkande och har bra 
resistens mot kemisk påverkan.

Aqualight Top WH1680 45 – 47 87 – 89 30 – 90 A + C HPS 1, 3 – 6 Täckfärg med mycket hög resistens mot kemisk och fysikalisk påverkan. Är speciellt framtagen för målning på kvistig furu och gran tillsammans med grund 
ED1635 eller ED1631. 

Aqualight Top WM1659 34 – 36 36 – 45 10 – 25 A + C HPS 4 – 6 Klarlack för snickerier och inredningar. Används med fördel till lackering av trappor då den har utvärderats avseende ”knarr”. 

Vattenburna grund- och topplacker

Lacroma Clear EM1143 30 – 33 35 – 44 5 – 70 – 8 HPS 4 – 6 Vattenburen klarlack för alla typer av träslag. Utmärkt för handsprutning och snabba linjer (forcerad tork kan användas). Ger hårda ytor som är 
resistenta mot repor och kan staplas utan risk för att ytorna klibbar samman. Möter Möbelfaktas baskrav. God vidhäftning mot SH och UV. 

Lacroma Clear EM1152 32 – 34  77 – 78 10 – 30 – 6 HPS 4 – 6 Klarlack för olika träslag. Ger mycket bra tålighet mot handkräm och fett, vilket gör den lämplig för tex stolar med armstöd



Appliceringsmetoder
LPS – Lågtryckssprutning
HPS – Högtryckssprutning
CC – Ridåapplicering 
ES – Elektrostatisk applicering 
RC – Valsapplicering
VC – Vacuumapplicering

Substrat 
1 – MDF-HDF 
2 – Spånskiva 
3 – Melaminbelagd spånskiva 
4 – Lövträ
5 – Barrträ
6 – UV-grundfärg eller grundlack
7 – SH-grundfärg

Produktnamn Produkt- 
familj

Torrhalt 
%/vikt

VOC  
g/lit Glans Baser Relativ 

torktid
Applicerings- 

metod Substrat Beskrivning

Vattenburna grund- och toppfärger

Laqva Prime ED1225 50 – 57 53 – 57 Flat C 8 HPS 1, 3 – 6
Fyllig grundfärg med mycket god utflytning. I kombination med VB- och VB/UV-täckfärger erbjuder denna grundfärg goda mekaniska egenskaper och 
förbättrat utseende. Fungerar också tillsammans med syrahärdande täckfärger utan att orsaka problem såsom blåsbildning och uppdragning. Mycket 
lätt att slipa med borste. Två lager behövs för att uppnå bäst resultat.

Laqva Prime ED1227 60 58 Flat – 5 HPS 1, 3 – 6 Snabbtorkande grundfärg med bra utflyt och bärighet som ger fylliga ytor. Används tillsammans med VB och VB/UV täckfärg.

Laqva Prime ED1242 57 27 Flat – 8 HPS 1, 4 Snabbtorkande grundfärg med utmärkta staplingsegenskaper som gör denna produkt särskilt anpassad för snabba linjer. För att uppnå en optimal yta, 
applicera två lager grundfärg med mellanslip.

Laqva Prime ED1250 54 81 Flat – 5 HPS 1, 3 – 6 Fyllig grundfärg som ger bra filmbildning på svåra substrat vilket gör den lämplig för ommålning av målade / lackade ytor. Går att använda på både 
plana ytor och kanter. Kan övermålas med syrahärdande eller vattentoppfärg.

Laqva Proof ED1631 59 66 Flat – 7 HPS 5 Grundfärg speciellt utvecklad för att skydda mot kvistgulning från furu och gran. Mindre bra staplingsegenskaper.

Lacroma Proof ED1635 44 – 46 112 – 114 Flat – 3 HPS 1, 3 – 6
Grundfärg med mycket god utflytning. Tack vare sin sammansättning så ger den mycket hög resistens mot kvistgulning. På grund av sammansättningen 
måste man vara extra uppmärksam på att inte blanda denna grundfärg med vanliga vattenburna material eftersom risken för flockulering är hög. Ej lämplig 
för snabba linjer eller tidig stapling. 

Laqva Top EG1101 48 54 20, 30 A + C HPS 1, 3 – 6 Allround täckfärg. Snabbtorkande med mycket goda staplingsegenskaper. Fylligt utseende och bra vidhäftning mot olika substrat och grundfärger.                                              

Laqva Top EG1353 31 – 42 21 – 31 10 – 70 C 7 HPS – CC 1, 3 – 6 Allround täckfärg. Snabbtorkande med goda staplingsegenskaper och bra resistens mot repor och kemisk påverkan. Erbjuder goda fyllnadsegenskaper 
och förbättrat utseende. Vidhäfter mot de flesta typer av substrat och grundfärger.

Laqva Top EG1356 42 – 45 45 – 46 20, 30, 
50 – 7 HPS 1, 3 – 6 Snabbtorkande täckfärg med bra staplingsegenskaper, både efter forcerad IRM tork, jet air samt vid rumstemperatur. Den har också utmärkt 

vidhäftning till UV- och VB-grundfärger samt god repbeständighet.

Vattenburen UV grund- och topplacker

Aqualight Top WH1652 41 – 43 47 – 49 10 – 70 – HPS 1, 3 – 6 Täckfärg för snickerier och inredningar i vita och naturvita färger. Används med fördel till målning av trappor då den har utvärderats avseende ”knarr”.       

Aqualight Top WH1671 38 – 47 38 – 47 20 – 90 C HPS 1, 3 – 6 Täckfärg som gör det möjligt att tinta de flesta kulörer med YZ1600-pastor. Tintingdatabas finns tillgänglig. Täckfärgen är snabbtorkande och har bra 
resistens mot kemisk påverkan.

Aqualight Top WH1680 45 – 47 87 – 89 30 – 90 A + C HPS 1, 3 – 6 Täckfärg med mycket hög resistens mot kemisk och fysikalisk påverkan. Är speciellt framtagen för målning på kvistig furu och gran tillsammans med grund 
ED1635 eller ED1631. 

Aqualight Top WM1659 34 – 36 36 – 45 10 – 25 A + C HPS 4 – 6 Klarlack för snickerier och inredningar. Används med fördel till lackering av trappor då den har utvärderats avseende ”knarr”. 

Vattenburna grund- och topplacker

Lacroma Clear EM1143 30 – 33 35 – 44 5 – 70 – 8 HPS 4 – 6 Vattenburen klarlack för alla typer av träslag. Utmärkt för handsprutning och snabba linjer (forcerad tork kan användas). Ger hårda ytor som är 
resistenta mot repor och kan staplas utan risk för att ytorna klibbar samman. Möter Möbelfaktas baskrav. God vidhäftning mot SH och UV. 

Lacroma Clear EM1152 32 – 34  77 – 78 10 – 30 – 6 HPS 4 – 6 Klarlack för olika träslag. Ger mycket bra tålighet mot handkräm och fett, vilket gör den lämplig för tex stolar med armstöd



Sherwin-Williams UV 
härdande produkter

Produktnamn Produkt- 
familj

Torrhalt 
%/vikt

VOC  
g/lit Glans Baser Min UV-dos 

mJ/cm2
Applicerings- 

metod Substrat Beskrivning

UV härdande spackel

Uvett Fill UK1373 >99 5 – – 250 RC 1 – 5 Monomerfritt spackel med medelhög viskositet för lättspackelmaskiner. Goda fyllnadsegenskaper, lätt att applicera och enkel att slipa. 

UV härdande grund- och toppklacker

Uvett Seal UF320 >99 6 – – 450 RC 1 – 5 Monomerfri grund med bra fyllnadsegenskaper och transparens. Är tålig mot genomslipning och ger bra vidhäftning för VB och VB/UV toppfärg/lack.

Uvett Seal UL1364 >99 14 – – 120 RC 1 – 5 Monomerfri grundlack med bra vidhäftning till feta underlag som kvistar. Ger bra klarhet på bets.

Uvett Prime UC1188 >99 11 – – 300 RC 1 – 5 Klar grund för tintning av kulörer.

Uvett Clear UC1389 >99 8 – – 150 RC 1 – 5 Monomerfri klar grund för tintning av kulörer. Ger kostnadseffektiva ytor.

Uvett Clear UM1178 >99 10 – 12 5 – 60 – 250 RC 6 Allround topplack för olika träslag.

Uvett Clear UM1730 >99 5 – 6 10 – 35 – 300 LPS – VC 4 – 6 Klarlack för sprut- och vakuumapplicering

UV härdande grund- och toppfärger

Beckry Prime UF1188 >99 6 – 13 – – 300 RC 3 – 5 Grundfärg med goda täckegenskaper och bra genomhärdning. Kan appliceras i både standardmängd 12 g/m2, upp till 17 g/m2.

Uvett Prime UF1389 >99 7 – 8 – – 300 RC 1 – 5 Monomerfri grundfärg med goda täckegenskaper för kostnadseffektiva ytor.

Beckry Top UH119X >98 4 – 22 15 – 90 A 300 RC 6 Täckfärg med bra utflytning och hög ytresistens. X = slutsiffra beroende på glans.



Produktnamn Produkt- 
familj

Torrhalt 
%/vikt

VOC  
g/lit Glans Baser Min UV-dos 

mJ/cm2
Applicerings- 

metod Substrat Beskrivning

UV härdande spackel

Uvett Fill UK1373 >99 5 – – 250 RC 1 – 5 Monomerfritt spackel med medelhög viskositet för lättspackelmaskiner. Goda fyllnadsegenskaper, lätt att applicera och enkel att slipa. 

UV härdande grund- och toppklacker

Uvett Seal UF320 >99 6 – – 450 RC 1 – 5 Monomerfri grund med bra fyllnadsegenskaper och transparens. Är tålig mot genomslipning och ger bra vidhäftning för VB och VB/UV toppfärg/lack.

Uvett Seal UL1364 >99 14 – – 120 RC 1 – 5 Monomerfri grundlack med bra vidhäftning till feta underlag som kvistar. Ger bra klarhet på bets.

Uvett Prime UC1188 >99 11 – – 300 RC 1 – 5 Klar grund för tintning av kulörer.

Uvett Clear UC1389 >99 8 – – 150 RC 1 – 5 Monomerfri klar grund för tintning av kulörer. Ger kostnadseffektiva ytor.

Uvett Clear UM1178 >99 10 – 12 5 – 60 – 250 RC 6 Allround topplack för olika träslag.

Uvett Clear UM1730 >99 5 – 6 10 – 35 – 300 LPS – VC 4 – 6 Klarlack för sprut- och vakuumapplicering

UV härdande grund- och toppfärger

Beckry Prime UF1188 >99 6 – 13 – – 300 RC 3 – 5 Grundfärg med goda täckegenskaper och bra genomhärdning. Kan appliceras i både standardmängd 12 g/m2, upp till 17 g/m2.

Uvett Prime UF1389 >99 7 – 8 – – 300 RC 1 – 5 Monomerfri grundfärg med goda täckegenskaper för kostnadseffektiva ytor.

Beckry Top UH119X >98 4 – 22 15 – 90 A 300 RC 6 Täckfärg med bra utflytning och hög ytresistens. X = slutsiffra beroende på glans.

Appliceringsmetoder
LPS – Lågtryckssprutning
HPS – Högtryckssprutning
CC – Ridåapplicering 
ES – Elektrostatisk applicering 
RC – Valsapplicering
VC – Vacuumapplicering

Substrat 
1 – MDF-HDF 
2 – Spånskiva 
3 – Melaminbelagd spånskiva 
4 – Lövträ
5 – Barrträ
6 – UV-grundfärg eller grundlack
7 – SH-grundfärg



Sherwin-Williams 
lösningsmedelsburna produkter

Produkt- 
namn

Produkt- 
familj

Torrhalt 
%/vikt

VOC  
g/lit Glans Baser Applicerings- 

metod Substrat Beskrivning

Syrahärdande grund- och toppfärger

Care Prime DF1300 57 515 <13 – CC – LPS – HPS 1 – 6 Mycket snabbtorkande grundfärg för snabba linjer. God vidhäftning mot hartsrik furu. Bra vertikala sprutegenskaper utan tendens till rinning.

Care Prime DF1324 60 – 64 455 – 485 <13 D + Svart LPS – HPS – ES 1 – 6 Standardgrundfärg med bra fyllnads- och täckförmåga. Bra vertikala sprutegenskaper utan tendens till rinning.

Care Top DH1325 58 – 71 365 – 430 10 – 60 B, C, R LPS – HPS – ES 3 – 7 Täckfärg med mycket bra fyllnads- och täckförmåga. Bra vertikala sprutegenskaper utan tendens till rinning.

Care Top DH1326 57 – 69 375 – 495 10 – 35 A + D CC – LPS – HPS 3 –7 Täckfärg med mycket bra fyllnads- och täckförmåga. Bra vertikala sprutegenskaper utan tendens till rinning. Speciellt utvecklad för kulörframtagning.

Care Top DH1365 50 – 63 450 – 510 35 A + D CC – LPS – HPS 3 – 7 Mycket snabbhärdande och därför lämplig för linjer med höga hastigheter där snabb stapling krävs. Bra utflytning. Fungerar mycket bra med 
ridåapplicering men ej lämplig för vertikal sprutning.

Care Top DH1390 51 – 65 455 – 510 10 – 85 A + D CC – LPS – HPS 3 – 7 Snabbtorkande täckfärg med bra staplingsegenskaper. Utvecklad för korta/snabba linjer.

Polamin Top DH1853 61 445 35 – LPS – HPS 3 – 7 Ickegulnande färg med bra utflytning och täckförmåga. Mellansnabb härdning. Ej lämplig för vertikal sprutning.

Syrahärdande grund- och topplacker

Kadunyl Clear CC/CM1510 42 – 44 525 – 535  10 – 90 – CC – LPS – HPS 4 – 6 Ickegulnande klarlack för pastellbets och olika träslag där minimal gulning önskas.

Bernyl Deluxe DM394 44 – 47 520 – 535 5 – 60 – CC – LPS – HPS 4 – 6 Snabbt och allsidigt klarlackssystem för möbler. Passar de flesta typer av trä, såväl massivt som faner. Utmärkt för betsat trä (dock inte på pastellbets).

Polyuretan topplacker

Furni Cler TM1512 32 – 33 650 – 655 10 – 25 – LPS – HPS 4 – 7 Klarlack som ger mycket tåliga ytor. Kan med fördel användas på ytor som utsätts för daglig desinfektion. 



Produkt- 
namn

Produkt- 
familj

Torrhalt 
%/vikt

VOC  
g/lit Glans Baser Applicerings- 

metod Substrat Beskrivning

Syrahärdande grund- och toppfärger

Care Prime DF1300 57 515 <13 – CC – LPS – HPS 1 – 6 Mycket snabbtorkande grundfärg för snabba linjer. God vidhäftning mot hartsrik furu. Bra vertikala sprutegenskaper utan tendens till rinning.

Care Prime DF1324 60 – 64 455 – 485 <13 D + Svart LPS – HPS – ES 1 – 6 Standardgrundfärg med bra fyllnads- och täckförmåga. Bra vertikala sprutegenskaper utan tendens till rinning.

Care Top DH1325 58 – 71 365 – 430 10 – 60 B, C, R LPS – HPS – ES 3 – 7 Täckfärg med mycket bra fyllnads- och täckförmåga. Bra vertikala sprutegenskaper utan tendens till rinning.

Care Top DH1326 57 – 69 375 – 495 10 – 35 A + D CC – LPS – HPS 3 –7 Täckfärg med mycket bra fyllnads- och täckförmåga. Bra vertikala sprutegenskaper utan tendens till rinning. Speciellt utvecklad för kulörframtagning.

Care Top DH1365 50 – 63 450 – 510 35 A + D CC – LPS – HPS 3 – 7 Mycket snabbhärdande och därför lämplig för linjer med höga hastigheter där snabb stapling krävs. Bra utflytning. Fungerar mycket bra med 
ridåapplicering men ej lämplig för vertikal sprutning.

Care Top DH1390 51 – 65 455 – 510 10 – 85 A + D CC – LPS – HPS 3 – 7 Snabbtorkande täckfärg med bra staplingsegenskaper. Utvecklad för korta/snabba linjer.

Polamin Top DH1853 61 445 35 – LPS – HPS 3 – 7 Ickegulnande färg med bra utflytning och täckförmåga. Mellansnabb härdning. Ej lämplig för vertikal sprutning.

Syrahärdande grund- och topplacker

Kadunyl Clear CC/CM1510 42 – 44 525 – 535  10 – 90 – CC – LPS – HPS 4 – 6 Ickegulnande klarlack för pastellbets och olika träslag där minimal gulning önskas.

Bernyl Deluxe DM394 44 – 47 520 – 535 5 – 60 – CC – LPS – HPS 4 – 6 Snabbt och allsidigt klarlackssystem för möbler. Passar de flesta typer av trä, såväl massivt som faner. Utmärkt för betsat trä (dock inte på pastellbets).

Polyuretan topplacker

Furni Cler TM1512 32 – 33 650 – 655 10 – 25 – LPS – HPS 4 – 7 Klarlack som ger mycket tåliga ytor. Kan med fördel användas på ytor som utsätts för daglig desinfektion. 

Appliceringsmetoder
LPS – Lågtryckssprutning
HPS – Högtryckssprutning
CC – Ridåapplicering 
ES – Elektrostatisk applicering 
RC – Valsapplicering
VC – Vacuumapplicering

Substrat 
1 – MDF-HDF 
2 – Spånskiva 
3 – Melaminbelagd spånskiva 
4 – Lövträ
5 – Barrträ
6 – UV-grundfärg eller grundlack
7 – SH-grundfärg
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DISTRIBUTION
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Globala lösningar  
– lokal leverans

ANLÄGGNING

PRODUKTION

TEKNIKCENTER

DISTRIBUTION



FACILITY

PLANT

TECHNICAL 
CENTRE

DISTRIBUTION
PRESENCE IN 
COUNTRY

Dra nytta av globala lösningar och  
kunskapen hos lokal support.

Produktionen är global och det är vi också. Oavsett om din verksamhet är 
nationell eller multinationell så kan du skapa trygghet i hela värdekedjan genom 
att dra nytta av vår globala teknologi, produkttillgänglighet, lagerhantering och 
expertis, samt av vårt stringenta färg- och produktutbud.

När du anförtror dina ytbehandlingsbehov till oss så får du uppleva den 
personliga supporten hos en lokal partner som backas upp av resurserna hos ett 
globalt ledande företag.

Våra lokala säljare och tekniker hjälper dig att anpassa produkter och lösningar 
efter dina behov så att du kan få ut så mycket som möjligt av din verksamhet, 
oavsett var du befinner dig.



© The Sherwin-Williams Company
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Sedan 1866 har Sherwin-Williams försett tillverkare och ytbehandlare med lösningar som bidragit till att förbättra deras produkter
och gjort det lättare för dem att uppnå sina mål för hållbarhet och produktivitet. Både när det gäller träindustrin och de allmänna 
industriella marknaderna erbjuder våra innovativa ytbehandlingslösningar ett mervärde genom att inkludera erfarenhet, kunskap 
och teknisk expertis samt branschledande lokal support. Vi är mer än en ytbehandlingsleverantör – vi är din ytbehandlingspartner.

Besök oss på www.sherwin-williams.eu

Sherwin-Williams – Your Coating Solutions Partner
Genom Product Finishes division är Sherwin-Williams en ledande aktör inom industriell ytbehandling som levererar lokala ytbehandlingslösningar  
i global skala till OEM-företag och underleverantörer. Med hjälp av våra dedikerade ytbehandlingsexperter tillför Sherwin-Williams mervärde 
till ytbehandlingsprocessen genom att erbjuda teknisk assistans på plats, skräddarsydda produkter, färg- och designservice, samt hjälp och 
expertis med processförbättrande åtgärder. Sherwin-Williams drar nytta av en infrastruktur som spänner över sex kontinenter och tillhandahåller  
innovativa ytbehandlingsprodukter i såväl vätske- som pulverform för att skydda trä, metall och plast, samt utrustning och tillbehör som används 
vid applicering av ytbehandlingar. För en bättre finish, fråga Sherwin-Williams.


