Solmaster Oy
– kotimainen
kemikaalien taitaja
Ulkoistaminen on nykyisin muotisana, ja monet suomalaiset merkkituotteet ovat joko kadonneet tai valmistus on siirtynyt ulkomaille. Solmaster
Oy on tässä suuntauksessa virkistävä poikkeus. Hollolalainen yritys kehittää ja valmistaa teollisuuskemikaaleja ja pinnoitteita Suomessa Pohjolan oloja varten. Tulevaisuudessa käytetään nanotekniikkaa ja muita
uusia menetelmiä – tavoitteena yhä parempia, usein asiakaslähtöisiä tuotteita. Yhtymä koostuu kahdesta osasta, Solmaster Chemicals ja Solmaster Coatings, joista viimeksi mainittu keskittyy pinnoitteisiin.
”Suomalaisuudella ei sinällään ole itseisarvoa, mutta on selvää, että Solmaster Oy on yli 30
vuoden aikana hankkinut suuren
määrän kokemusta suomalaisten
yritysten tarpeista ja ilmaston
asettamista vaatimuksista. Tämä
on lisännyt kilpailukykyämme
sekä kotimaassa että lähimarkkinoilla,” toteaa Pasi Korkkinen
Solmaster Oy:stä.
Solmasterin pinnoitteet ja
teollisuuskemikaalit joutuvat joka päivä kovaan koetukseen,
ovatpa sitten kyseessä terästehtaan kuumuudessa ja kovissa paineessa käytettävät leikkuunesteet, lähijunan katon puhdistaminen pinttyneestä noesta ja liasta tai parisataavuotiaan puukirkon seitsemän värikerroksen
poistaminen.
”Lähtökohtana on aina käyttötarkoitus ja asiakkaan hyöty.
Toinen vahva peruskivi Solmasterin toiminnassa on huoli
ympäristöstä ja kestävästä kehityksestä. Aloitimme jo varhain
rypsiöljyn käytön tuotteidemme
valmistusprosessissa ja yrityksen
toiminta pohjautuu sekä ISO

14001 -ympäristöstandardiin
että ISO 9001 -laatustandardiin.
Olemme myös sitoutuneet kemianteollisuuden Responsible
Care - Vastuu Huomisesta -ohjelmaan.”

AS 4 TEHO - kuljetusalan
legenda
Solmasterin valmistusohjelmassa on muutama klassinen tuote, joka on melkein tarunhohtoisessa maineessa asiakaspiireissä.
Eräs niistä on AS 4 Teho, raskaan
kaluston pesuaine ja yksi Solmasterin lippulaivoista. AS 4 on
valloittanut suuren markkinaosuuden hyvän hinta/laatusuhteensa ansiosta, mutta perässä on
tulossa uusia, hyviä tuotteita.
”Viime keväänä Tekniikan
Maailma teki autojen puhdistusaineiden vertailutestin. Uusi
tuotteemme AS 40 Tehopesu, joka on biohajoava luonnonöljytiiviste, ei ollut mukana itse testissä, mutta toimitus kokeili ainetta erilaisten vaikeiden pintojen, kuten muun muassa moot-

toripyörän etujarrusatuloiden
puhdistuksessa. Tuotteen saama
kehu sai melkein poskemme punottumaan, mutta tosiasia on, että Solmaster on löytänyt tiensä
kriittisten käyttäjien sydämiin.
Sekä AS 4 että AS 40 pelaavat
mainiosti sekä kuljetuskaluston,
maatalouskoneiden että esimerkiksi veneiden puhdistuksessa.
Myös teollisuus voi hyödyntää
tuotteiden tehokkuutta ja riittoisuutta – uskomme, että puhtaat
pinnat ja pesun nopeus vaikuttavat myönteisesti yrityksen kokonaistalouteen. Ja käyttäjät pitävät kovasti siitä, että tuote tuoksuu hyvälle, eikä vahingoita
ihoa.”

MP EKO - uuden
sukupolven
värinpoistoaine
Teollisuuskemikaalien joukosta Pasi Korkkinen nostaa mielellään esiin tämän vuoden uutuustuotteen, joka on MP EKO.
”MP EKO on tuote, jota on kehitetty sekä työturvallisuutta että ympäristöä ajatellen. Vaikka
esimerkiksi tuote ei sisällä lainkaan metyleenikloridia, se selviää kovista testeistä yhtä mainiosti kuin toiset perinteiset tuotteet. Hyytelömäisenä MP EKO
soveltuu myös pystypinnoille.”
MP EKO on osoittautunut tehokkaaksi erityyppisten maalipintojen käsittelyssä, esimerkkeinä peltikattomaalit, erikoislakat ja muut maalit.
”Tämä on todella uuden sukupolven tuote, joita Suomessa
ei ennen ole ollut. Uskomme, että käyttäjät mieltyvät hyviin ominaisuuksiin. Tuotekehityksessämme siirrymme askel askeleelta kohti yhä ympäristöystävällisiä tuotteita.”

Laaja valikoima vakioja erikoistuotteita
Yli kolmenkymmenen vuoden tiivis kehitystyö on tuonut
Solmasterin valikoimaan monenlaisia tuotteita. Tarjolla on
muun muassa käsihygieniatuotteita, jotka soveltuvat yhtä hyvin
konepajaan kuin pankkiin, lattiapinnoitteita edustustiloihin ja
varastoon, suoja-aineita saunaan
ja puhdistusaineita terassille,
muottiöljyjä betonivaluun, erikoisteränesteitä sahateollisuuteen

ja kasviöljypohjaisia työstönesteitä, jotka ovat saavuttaneet suuren suosion konepajateollisuudessa.
”Matti Korkkinen, joka perusti Solmasterin vuonna 1976,
oivalsi hyvin pian, että asiakaskunnalle pitää valmistaa tuotteita jokapäiväiseen käyttöön. Tämän takia Solmasterin tuotteisto on nykyään hyvin kattava.
Tunnemme ylpeyttä siitä, että
olemme ympäristöasioissa kemian alan edelläkävijöitä.
Olemme solmineet yhteistyösopimukset Suomen johtavien tutkimuslaitosten kanssa ja tutkimme parhaillaan nanotekniikan
tuomia mahdollisuuksia.”

Solmaster nyt myös
Ruotsin puolella
Pohjoismaiden markkinat,
varsinkin Ruotsin puolella, ovat
tietenkin tärkeitä Solmasterille.
”Vuonna 2006 perustettiin
Tukholmaan oma tytäryhtiö Solmaster AB. Niiden Pohjois-Suomen urakoitsijoiden, jotka työn
puolesta käyvät naapurimaassa,
on hyvä tietää, että Solmasterin
kemikaaleja saa yhä useammasta alan liikkeestä Ruotsissa”, Pasi Korkkinen toteaa.

Solmasterin tuotteet
kysyttyjä
Pohjois-Suomessa
Solmasterin tuotteet ovat tunnettuja ja kysyttyjä myös Pohjois-Suomen alueella.
”Asiakaskunta on hyvin tietoinen Solmasterin biohajoavista AS 4 Teho ja AS 40 Tehopesu -rasvanpuhdistusaineista, ja
vastaanotto on ollut hyvä”, ker-

too piiriedustaja Matti Salavaara.
Salavaara pitää näitä EU:n
tiukat pesuainedirektiivit täyttäviä
luonnonöljytiivisteitä
kaikin puolin kilpailukykyisinä
tuotteina niin ostajan kuin myyjänkin näkökulmasta.
”Tuotteet toimivat pakkasellakin, ja samaa tuotetta voi käyttää pikkuisen erilaisilla laimennussuhteilla moniin tarkoituksiin.
Esimerkiksi moottorinpesuun
tarvitaan vahvempi liuos kuin johonkin toiseen tarkoitukseen. PH
on noin 10, joten käyttöalue on
laaja. Liuos ei vahingoita kromi- ja muovipintojakaan. ”
Salavaara muistuttaa, että niin
AS 4 Teho kuin AS 40 Tehopesu soveltuvat erinomaisesti myös
teollisuustilojen yleispuhdistukseen sekä markiisien ja erilaisten pressujen pesuun.

Muottiöljyjä
rakentajille
Solmasterin
suosittuihin
tuotteisiin kuuluvat myös EKO
10 ja 18 –muottiöljyt sekä SOLMIX -muottiöljyemulsio.
Kaikki Solmasterin muottiöljyt perustuvat ympäristöystävälliseen tekniikkaan, jonka avulla pystytään alentamaan terveysja ympäristöriskejä betonitöissä.
”Tämän päivän suuntaus on,
että rakennusalallakin suositaan
ympäristöystävällisiä kasviöljypohjaisia tuotteita. Muottiöljymme ovat muutoinkin erinomaisia. Ne eivät likaa muotteja, joten puhdistuskerrat vähenevät. Tarttuvuuskin on hyvä, eikä ilmarakkuloita tule. Muottiöljymme eivät myöskään värjää
julkisivuelementtejä. ”
Solmasterin
muottiöljyt

ovat myös hyvin riittoisia. ”Suutinkoko 65/02 riittää”, Salavaara mainitsee.
Uutuustuote SolMix-muotinirrotusemulsio sopii monipuolisten ominaisuuksiensa ansiosta myös kiireisiin betonivaluihin.
”SolMix sopii kaikentyyppisen betonin vaaka- ja pystyvaluihin myös värilliselle betonille. Tuotteesta on saatu erinomaista asiakaspalautetta.”

Työstönesteitä
konepajateollisuudelle
Konepajateollisuuden tarpeisiin Solmasterilta löytyvät niin
täysöljyt, synteettiset öljyt kuin
puolisynteettiset öljytkin.
”CUT 300 -yleisneste sopii
puolestaan laaja-alaiseen käyttöön. Se käy työstönesteeksi
useimpien materiaalien hiontaan,
sorvaukseen, jyrsintään, poraukseen ja katkaisuun. Tuotteella
on hyvä pesevyys ja mikrobien
sietokyky. Yleisneste on myös
erittäin matalavaahtoinen”, Salavaara selvittää.

Kotimaisuus tärkeä
kilpailuvaltti
Matti Salavaara pitää myös
Solmasterin kotimaisuutta tärkeänä kilpailuvalttina.
”Solmasterilla on koko
maan kattava palveluverkosto.
Tuotteita on saatavilla Suomen
päästä päähän. Ja mitä tahansa
asioita tulee, on tietoa saatavilla puhelimitse sekä edustajalta että tehtaalta.”

