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The Chemours Company firma z branży chemicznej o globalnym zasięgu i czołowej pozycji na
rynkach technologii bieli tytanowej, fluoroproduktów oraz rozwiązań chemicznych, ogłosiła
podpisanie umowy z firmą Arkema na dystrybucję czynnika chłodniczego XP40 (R-449A) w Unii
Europejskiej. Umowę zawarto z myślą o zaspokojeniu rosnącego zapotrzebowania na czynniki
o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) po wejściu w życie rozporządzenia
w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.

  

  

  

  

  

Stopniowa redukcja o 37% kontyngentu na ekwiwalent CO₂ w 2018 wywołała znaczne
zapotrzebowanie na czynniki o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP),
mogące zastąpić produkty starszych generacji, takie jak R404A/R507A. XP40 jest obecnie
czynnikiem chłodniczym preferowanym przez czołowe sieci handlu detalicznego, wykonawców
z branży, dystrybutorów i użytkowników końcowych w Unii Europejskiej. Stosuje się go zarówno
do modernizacji działających instalacji, jak i nowych układów chłodniczych. Czynnik ten przy
poprawie wydajności i mniejszym wpływie na środowisko, daje redukcje GWP o ponad 65% w
porównaniu do innych istniejących produktów.
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Zawarta umowa pozwoli firmie Chemours na dostarczenie kluczowego produktu większej liczbie
klientów. „Cieszymy się, że dzięki współpracy z firmą Arkema – czołowym dostawcą
fluorowanych czynników chłodniczych, możemy zwiększyć dostęp do XP40 na rynku unijnym.”
— powiedział Diego Boeri, wiceprezes Chemours Fluorochemicals. „Od 2015 r. XP40 ma na
rynku kluczowe znaczenie, jako produkt spełniający wymagania rozporządzenia F-gazowego.
Wspieramy branżę w osiąganiu celów biznesowych w zgodzie z rozporządzeniem w sprawie
fluorowanych gazów cieplarnianych, jednocześnie zapewniając klientom i rynkowi ciągłość
funkcjonowania”.

  

  

Chemours oferuje pełną gamę czynników o niskim i bardzo niskim potencjale tworzenia efektu
cieplarnianego (GWP), które umożliwiają klientom zmniejszanie emisji ekwiwalentu CO₂.
Oprócz XP40 również produkty z serii Opteon™ XL mają bardzo niski potencjał tworzenia
efektu cieplarnianego i tym samym oferują obniżenie wskaźnika GWP nawet o 99% oraz
zwiększenie wydajności w nowoprojektowanych urządzeniach. Więcej informacji pod adresem 
www.opteon.com
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