
Ny optisk klar silikongjutmassa 
ger vidhäftning utan primer!

DOW presenterar en ny spän-
nande produkt i form av en ny-
utvecklad optisk klar gjutmas-
sa EI-2888. 

Produkten är utvecklad mot LED industrin, 
men dess speciella fördelar gör den även 
mycket intressant inom de flesta industrier 
och applikationer där man behöver gjuta/ 
kapsla in med en optisk klar produkt.

Gjutmassan är av tvåkomponentstyp och 
blandas i förhållande 1:1. Blandningsför-
hållandet gör det lätt att blanda manuellt 
på ett smidigt sätt likväl som med  en 
vanlig doseringsutrustning som blandar 
genom en statisk eller dynamisk mixer.

Produkten har en låg viskositet 2700 
mPa-Sec vilket gör att den flyter in bra 
i minsta vrå, en låg viskositet gör det  
också lättare att avlufta (eliminera even-
tuella luftbubblor) som kan uppstå vid 
manuell blandning av  A -respektive B- 
komponent, eller när gjutmassan är app-
licerad och man råkat få en luftbubbla  
beroende på kortets komponenter och hur 
dessa är placerade.

Självprimande
En stor fördel med EI-2888 är dess själv-
primande egenskaper,  alltså produkten 
ger vidhäftning mot underlaget utan att 
man i steg ett behöver applicera en primer. 
De flesta alternativa silikongjutmassor av 
tvåkomponentstyp som har någon form av 
vidhäftning mot underlaget behöver man 
värma upp till över 100 grader Celsius 
innan de vidhäftande egenskaperna akti-
veras. Denna produkt ger vidhäftning mot 
underlaget redan i rumstemperatur och 
ingen extra värme krävs.

Härdning
Gjutmassan härdar i rumstemperatur, 
men tar lite tid på sig. Den gelar efter cir-
ka åtta timmar i RT. Efter 24 timmar 

i 25 grader Celsius har den  Shore 00  7,  
efter tre dagar har den jobbat sig upp till 
Shore 00 35, Vid 21 dagar uppnår den 
Shore A 10.  Ifall man vill ha en snabbare 
härdning så kan man dramatiskt minska 
härdtiden genom att tillsätta  lite värme  
Exempelvis så vid accelererad härdning 
i 50 grader Celsius  erhålls Shore 00 28  
redan efter 24 timmar. Potlife ligger på 
130 minuter vilket gör den användarvän-
lig även vid manuell hantering.

Transmission
DOW EI-2888 har bra  transmission av 
ljus.  Värdena ligger mellan 91 - 95%  
beroendespectrum och vid en skikttjock-
lek av 5 mm.

Övrigt
Produkten innehar UL 94 
Hållbarhetstid (shelf life)  på 12 månader.
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Vi vann priset Årets Leverantör till Momentum
Vi vann! Vi är mycket stolta  
över vår utmärkelse som Årets 
Leverantör till Momentum 

Med motiveringen ”För att genom 
utbildningsinsatser påvisat att en kom-
petenshöjning av smörjmedel medför en 
förbättrad arbetsmiljö, en mindre miljö-
belastning och en högre produktivitet”. 
Prissumman om 25 000:- har vi valt att 
donera till Solvatten och deras arbete 
med att ge människor i Uganda tillgång 
till rent dricksvatten! Tack Momentum 
Industrial AB för priset och för ett bra 
samarbete! 
Utmärkelsen meddelades i samband 
med invigningen av årets Underhålls-
mässa i Göteborg den 10 mars och vår 

säljchef på smörjmedelssidan Daniel 
Jansson var på plats för att ta emot priset 
som delades ut av Momentums Mattias 
Holst, Produktområdeschef Industri-
komponenter- och tjänster. 
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En annorlunda tid
Vi har alla hamnat i en situation som vi 
inte hade räknat med, inte bara för våra 
verksamheter men även främst för våra 
nära och kära.
Det finns ju mycket som vi som före-
tag och enskild individ kan göra för att 
försöka bidra till att mildra effekten av 
viruset, Covid-19. Som privatperson 
är det ibland svårt men vi måste alla 
förhålla oss till vad våra myndigheter 
rekommenderar. 

Som företag anser vi att vi har ett sam-
hällsansvar att hålla verksamheten igång. 
Vi har lyckligtvis inte blivit drabbade 
direkt, men flera av våra leverantörer har 
så blivit. Men i princip samtliga omfattas 
av respektives lands undantagsregler, det 
innebär att de ska/måste hålla produktio-
nen igång. Så produkttillgången är mer 
eller mindre garanterad.
Vi upplever däremot vissa störningar 
vad det gäller transporter så att det blir 
nog att räkna med att det kan bli vissa 
störningar på den fronten.

Vi anser oss ha en god kontroll vad det 
gäller dagsläget och jobbar på mer eller 
mindre som vanligt, men naturligtvis 
så har våra säljare blivit avsevärt mer 
påverkade i och med de besöksförbud 
som råder. Men de jobbar vidare med 
telefonkontakter m.m.
Våra återförsäljare är mer eller mindre i 
samma situation som oss, de måste hålla 
sin verksamhet igång, så tillsammans 
med dem så ska vi kunna hjälpa alla våra 
kunder med att hålla deras verksamhet 
rullande.

Under alla mina verksamma år så har jag 
upplevt ett flertal olika kriser och den 
enda lärdom jag kan dra av dem är att:
Tillsammans är vi starka och då kan vi 
reda ut även denna kris!

VD ń  har ordet:

Stefan Pettersson, VD
stefan.pettersson@galindberg.se
tel 08-703 02 00

Solpaneler på plats på 
vårt lager i Mölnlycke

Under vintern 2019-2020 bör-
jade bygget och installation av 
solpaneler på vårt lager i Möln-
lycke.Ca 500m² solpaneler sit-
ter nu på taket. 

Enligt beräkningen skall solpanelerna 
producera någon stans runt 90,000 kw/
år. Och kommer att resultera i att vi 
halverar elförbrukningen på vårt lager.
Det här är en av många saker vi gör på 
G A Lindberg för att få en mer hållbar 
framtid.

VÅRERBJUDANDE: 
Kampanjpris på LPS rengöringsdukar!

Rengöringsdukarna är skrovliga på ena sidan för grovrengöring, och släta för finputsning på 
den andra. De är förimpregnerade med ett effektivt rengöringsmedel för händer och detaljer, 
den löser den mesta smutsen och samtidigt som den är skonsam för huden. Perfekta att ha med 
sig, ha ståendes vid arbetsplatsen eller i bilen. Varje burk innehåller 72 servetter, 6 burkar per 
kartong.
Artikelnummer LPSPPR.72KAMP

Kontakta oss för ett riktigt bra pris!
Ange ovan artikelnummer vid beställning, kampanjen gäller 
tom 31 maj 2020, eller så långt lagret räcker. 
Order läggs via chemorder@galindberg.se 
eller 020-73 20 00

mailto:stefan.pettersson%40galindberg.se?subject=
mailto:chemorder%40galindberg.se%20?subject=


Vi instiftar 2 nya stipendium i 
samband med vårt 75-års jubileum!

10 års förvandling mot en hållbar framtid

G A Lindberg vill premiera stu-
denter som bidrar till ny kun-
skap om smörjmedel samt 
limning som sammanfognings- 
teknik med bäring på den indu-
striella utvecklingen. 

Bidraget kan exempelvis handla om pro-
duktivitetsvinster, arbetsmiljöförbätt-
ringar, energibesparingar eller minskad 
miljöpåverkan till följd av innovationer 
kopplade till användningen av smörj-
medel inom industriella processer. Med 
detta som utgångspunkt har G A Lind-
berg instiftat ett uppsatsstipendium om 
10 000 kronor. 

Uppsatsens sökkriterier 
• Belyser och/eller problematiserar ett 
ämne med tydlig anknytning till kun-
skapsutveckling inom industriellt smörj-
medel eller limning.

• Är på kandidat-, magister- eller mas-
tersnivå.

• Framlagd och godkänd under 2019/ 
2020 vid ett svenskt universitet eller 
högskola.

Uppsatsens bedömnings- 
kriterier
• Är relevant ur ett utvecklingsperspek-
tiv och applicerbar inom industriella 
processer.

• Bidrar med nya idéer och synsätt.

• Är väl genomförd.

Jury: 
En intern jury från G A Lindberg utser 
stipendiaten.

Ansökningsperiod:
Uppsatser tas emot mellan 31 oktober 
2019 och 30 juni 2020.

G A Lindbergs tjänst 
för Substitution

G A Lindbergs 
Härdplatsutbildning 

I Miljöbalken finns det krav på kun-
skap, där ”utövaren ska skaffa sig  
relevant kunskap om sin verksamhet 
och huruvida den påverkar människans 
hälsa och miljön” (§2)  och att på att 
man ska arbeta aktivt med produktval 
och substitution av farliga kemikalier 
(Produktsvalprincipen §4).
Substitution handlar därför om kon-
tinuerlig förbättring, ett utbyte som 
inte bara uppfyller lagkravet men som 
leder bland annat till minskad risk för 
hälsoskador och förgiftad miljö, mins-
kad mängd farligt avfall med det bidrar 
dessutom till riksdagens miljömål och 
de globala målen för hållbar utveck-
ling.
G A Lindberg vägleder dig och hjälper 
dig att fasa ut miljö och hälsofarliga 
kemiska produkter i din verksamhet. 
Genom att identifiera oönskade ämnen 
och bedöma olika alternativ och nya 
tekniska lösningar anpassade till dina 
önskemål. Läs mer, klicka här.

Som distributör av härdplaster är det 
viktigt att ta ansvar och utbilda de  
företag/personer som hanterar inköpta 
produkter från oss. När det kommer till 
härdplaster finns det en del miljöaspek-
ter att ta hänsyn till. På G A Lindberg 
håller vi oss uppdaterade i dessa frå-
gor och har bl.a. en miljöansvarig som 
finns tillgänglig för att svara på kunders 
olika frågor m.m.
Det finns tydliga lagkrav på företag 
som använder härdplaster att genom-
gå härdplastutbildning. Därför utför 
vi flera olika härdplastutbildningar, 
anpassade efter kundens önskemål.  
Vi erbjuder bl.a. Härdpastutbildning 
basic, Teoretisk utbildning om härd-
plast samt Skräddarsydd härplast- 
utbildning. Läs mer, klicka här.

Det har pågått en mängd miljöförbättringar på lagret hos G A Lindberg  
under det senaste decenniet. Med en investering på närmare 3,2 Mkr så  
har G A Lindberg minskat sina utsläpp med ca 75%. 

G A Lindberg instiftar två nya stipendium för
industriell utveckling - Limning och Smörjmedel

I samband med vårt 75-årsjubileum instiftar G A Lindberg två 
uppsatsstipendium för industriell utveckling i smörjmedel och limning

https://www.galindberg.se/sv/om-oss/kvalitet-och-miljo/substitutionsprincipen/
https://www.galindberg.se/sv/utbildningar-och-events/hardplastutbildning/hardplastutbildning/


Nya medarbetare

Följ oss

clara.h.cortinovis@galindberg.se 

Clara Hedström 
Cortinovis
Miljöansvarig 
+46 8 703 02 31

Box 6044 • SE-164 06 KISTA • Tel 08-703 02 00 
info@galindberg.se • www.galindberg.se
Ansvarig utgivare: Stefan Pettersson

Klicka in på våra företagssidor för att ta del 
av senaste nytt, tävlingar, tips och trix och 
våra populära blogginlägg!

Ni har väl inte missat att följa
 oss på Linkedin och Facebook?

Inget bra varar 
för evigt!

Lars Andersson har nu be-
stämt sig för att njuta livets 
frukter som en glad pensionär. 
Så nu till sommaren är det ett 
nytt spännande liv som tar vid.

Lasse har i det närmaste en unik livsar-
betserfarenhet och har större delen av sitt
yrkesverksamma liv sysslat med lim/
sammanfogning. Den exklusiva hjälp
som vi erhållit av Lasse efter vårt för-
värv av Micro Joining är unik! Men för
att uttrycka sig på ett annat sätt; vi skulle
helt enkelt inte klarat oss utan hans hjälp.
Lasse har nära kontakt med kunderna
samtidigt som han har unika kunskaper
inom lim och sammanfogning och
mycket annat.
Självklart så är det med tudelade känslor
för oss, nu när Lasse väljer att gå i
pension. Vi kommer självklart sakna
Lasse och Stefan Pettersson önskade att
han hade kämpat på några år till… Men
all respekt, vid en ålder av 67 år så gör
självklart Lasse rätt. Vi önskar honom all
lycka och välmående och tackar honom
varmt för denna tid hos oss!

Nu har Artikelnumren bytts tillbaka till de 
tidigare för Mobil Delvac XHP ESP 10W-40

Tidigare  Nytt Ny
Art nr. Beskrivning Art.nr. beskrivning

154350 MOBIL DELVAC XHP ESP M 10W-40 152808 MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40

154376 MOBIL DELVAC XHP ESP M 10W-40, 1000L 152940 MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40, 1000L

154373 MOBIL DELVAC XHP ESP M 10W-40, 208L 152809 MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40, 208L

154378 MOBIL DELVAC XHP ESP M 10W-40, 20L 152994 MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40, 20L

154375 MOBIL DELVAC XHP ESP M 10W-40, 4X4L 153122 MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40, 4X4L

Ni har väl inte missat MOBIL BOXX 
från ExxonMOBIL?

Några av fördelarna med att använda  
Mobil Boxx jämfört med att använda 20L el-
ler 4L dunkar utöver enklare användning är:

Logistik: Mobil Boxx kan förvaras i hyllor 
och kräver mindre utrymme.

Miljö: Minskar risken för utsläpp i verk-
städer som leder till mindre avfall.

Säkerhet: Hanteringen av oljan är säkrare 
eftersom pumpar inte krävs.

Ny Leverantör hos G A Lindberg:
Eco-Point Miljövänliga tvättmedel
Eco-Point är en Holländsk leverantör av 
kemikalier för rengöring med främsta 
inriktning från ekologiska produk-
ter. Detta för att minimera konflikten 
mellan traditionella rengöringskemika-
lier, miljö och säkerhet. Eco-Point har 
hög kunskap med egen utveckling och 
produktion med kvalitetskontroll samt 
möjlighet till att skräddarsy produkter.

Använder du tvättmedel & kemikalier 
idag och har för avsikt att byta mot ke-
mikalier lämpade för en hållbar framtid, 
så är du välkommen at kontakta oss för 
mer information. 

mailto:clara.h.cortinovis%40galindberg.se%20?subject=
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