Komunikat prasowy

Gdańsk, 4 lutego 2016
MERCOR WPROWADZA DO SPRZEDAŻY KOLEJNY PRODUKT DUNAMENTI
POZYSKANIE PRZEZ DUNAMENTI TUZVEDELEM APROBATY NA FARBY
PĘCZNIEJĄCE POLYLACK W
Mercor SA, wiodąca spółka z Grupy Mercor, należąca do grona liderów europejskiego
rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, wprowadza do oferty kolejny
produkt węgierskiej spółki Dunamenti Tuzvedelem: farby pęczniejące Polylack W. Od
kilku miesięcy w ofercie Grupy Mercor znajdują się zabezpieczenia dylatacji i przejść
instalacyjnych produkowane przez Dunamenti Tuzvedelem.
Spółka Dunamenti Tuzvedelem otrzymała Europejską Ocenę Techniczną ETA:
ETA-15/0801 od renomowanej instytucji badawczej OIB w Austrii (Österreichische
Institut für Bautechnik), która umożliwia sprzedaż wodnej, ognioodpornej farby
pęczniejącej Polylack W na rynkach europejskich, w tym w Polsce.
Otrzymana przez Dunamenti Tuzvedelem
ogniochronnej powłoki reaktywnej Polylack W.
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Polylack W to wodorozcieńczalna farba pęczniejąca przeznaczona do zabezpieczeń
ogniochronnych konstrukcji stalowych. Produkt zalecany jest do stosowania wewnątrz
pomieszczeń. Zastosowanie farby pozwala na zwiększenie odporności ogniowej konstrukcji
stalowej do 60 minut. Unikalna receptura Polylack W pozwoliła na stworzenie prostego w
użyciu specjalistycznego produktu ogniochronnego.
Uzyskana Europejska Ocena Techniczna ETA na produkt Polylack W to kolejny ważny krok
w rozbudowywaniu oferty segmentu zabezpieczeń przeciwpożarowych Grupy Mercor
o produkty Dunamenti Tuzvedelem. Do tej pory stosowaliśmy dostępne na rynku farby
innych producentów. Dziś poszerzamy portfolio o własne farby wodne, które mają szerokie
zastosowanie przy konstrukcjach stalowych w pomieszczeniach przemysłowych,
mieszkaniowych, biurowych czy obiektach użyteczności publicznej. Farby wodne cieszą się
szczególnie dużym zainteresowaniem m.in. w Europie Zachodniej. To kraje przywiązujące
szczególną wagę do rozwiązań przyjaznych środowisku, częściej więc wybierają produkty na
bazie wody niż farby rozpuszczalnikowe – mówi Grzegorz Lisewski, Pierwszy Wiceprezes
Mercor SA.
Systematycznie będziemy rozszerzać naszą ofertę o kolejne produkty Dunamenti. Obecnie
trwają badania nad nimi w renomowanych europejskich instytucjach badawczych. Wszystkie
produkty Dunamenti są uzupełnieniem naszej dotychczasowej oferty. Wierzymy, ze działania
te wzmocnią naszą pozycję m.in. na rynkach polskim, czeskim, słowackim i węgierskim –
dodał Grzegorz Lisewski, Pierwszy Wiceprezes Mercor SA.

Polylack W to system powłok wodnych, do nakładania natryskowo, pędzlem lub wałkiem,
przeznaczony do zabezpieczania przed ogniem elementów konstrukcyjnych, takich jak słupy
i belki z dwuteowników (przekrój w kształcie litery H i I) (profile otwarte), a także słupów
z prostokątnych lub okrągłych profili zamkniętych i belek z prostokątnych profili zamkniętych.
System powłok reaktywnych Polylack W składa się z farby podkładowej, powłoki reaktywnej
(materiał pęczniejący) oraz warstwy nawierzchniowej.
Do tej pory farby Polylack W zostały wykorzystane przy konstrukcjach stalowych wewnątrz
obiektów, takich jak:
• Fabryka AUDI Hungaria Motor Kft., Győr, Węgry
• Zakład produkcyjny globalnego producenta opon Hanook Tire Kft., Rácalmás, Węgry
• Baza lotnicza NATO, Pápa, Węgry
• Europejskie centrum badań laserowych ELI-ALPS, Szeged, Węgry
• Fabryka Klocków LEGO, Nyiregyháza, Węgry

MERCOR I DUNAMENTI TUZVEDELEM
10 lipca 2015 r. Mercor SA, wiodąca spółka z Grupy Mercor, podpisała warunkową umowę
nabycia 100% akcji węgierskiej spółki Dunamenti Tuzvedelem z siedzibą w Göd.
1 października 2015 r. spółka Mercor SA otrzymała od Dunamenti Tuzvedelem
potwierdzenie spełnienia przez tę firmę wszystkich warunków zawieszających umowę
nabycia przez Mercor 100% akcji Dunamenti Tuzvedelem.
W związku ze spełnieniem warunków zawieszających, zgodnie z umową warunkową Mercor
SA i Dunamenti zrealizowały następny przewidziany w umowie krok, który ma doprowadzić
do zamknięcia transakcji. Intencją stron jest, aby doszło do tego do dnia 29 lutego 2016 roku.
Trzeci kwartał roku obrotowego 2015/2016 (trwający od 1.10 - 31.12.2015), to pierwszy
okres, od którego Mercor SA rozpoczęła konsolidację wyników węgierskiej spółki Dunamenti
Tuzvedelem.
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e-mail: a.gierjatowicz@mercor.com.pl

Mercor SA z siedzibą w Gdańsku istnieje od 1988 roku. Jest jednym z największych w Polsce podmiotów
działających w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Tworzy grupę kapitałową, która na
europejskim rynku należy do wiodących podmiotów w branży. Na ofertę firmy składają się: systemy wentylacji
pożarowej, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych, systemy oddymiania, odprowadzania ciepła
i doświetleń dachowych. Imponującą listę realizacji Grupy Mercor tworzą m.in. obiekty takie jak Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie, Hotel Westin, Hotel Hilton, Narodowy Bank Polski, Biblioteka Narodowa,
Poznańskie Centrum Finansowe, Galeria Kazimierz w Krakowie, Złote Tarasy, Zakłady Chemiczne Puławy,
Zakłady Chemiczne Dwory, Zakłady Azotowe Puławy, Rondo 1, Domoteka, PKN Orlen Płock, Canal Plus
Cyfrowa. Na rynku czeskim Grupa może pochwalić się takimi realizacjami jak: Narodowy Bank Czeski, hotele
Four Seasons, Hilton, Le Palais, Marriott, SAS Radisson, sieci sklepów Hypernova, Kaufland, Tesco, a na rynku
hiszpańskim do klientów spółki Tecresa zaliczają sie m.in. Ikea, Peugeot, Coca-Cola, Whirpool, Flex, Sanitas,
Opel i wiele innych. Od lipca 2007 roku akcje Mercor SA są notowane na GPW.
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