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Steen-Hansen lanserer nå neste
generasjon impregnering.
Vi tilbyr 3 forskjellige alternativer til våre havbrukskunder:
- Kobber-baserte produkter
- Kobber-frie produkter
- Biocid-frie produkter
Gjennom et tett samarbeide med Janssen PMP, introduserer vi et nytt,
organisk biocid – med kort nedbrytingstid, og svært god effect. Econea®.
Vi har også med dagens bestselgere videre. Enda mer effektive, gjennom forsterkede formler.
HALT-lab
Vi har utviklet en unik lab for testing av produkter med hensyn til blant annet virkningsgrad,
synkehastighet og motstandsdyktighet mot mekaniske påvirkning. HALT står for highly accelerated
lifetime testing.
Laben er sentral i vårt arbeid med enda mer effektive, mer miljøvennlige produkter.
Les mer om neste generasjon impregnering i denne brosjyren.

Fiskevelferd i ren not
- Reduserer miljøavtrykk
- Econea®, organisk virkestoff
- Forsterket formel
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Kobberbaserte produkter
Kobber har i flere hundre år blitt brukt
som groehemmende middel. Det er et
naturlig materiale som er avgjørende for
å sikre normal vekst hos de fleste planter
og dyr.
Kobberets utmerkede egenskaper – det
gir generell beskyttelse mot begroing og
har liten miljøpåvirkning – har gjort det til
førstevalget blant groehemmende produkter.
Den formen for kobber som vanligvis brukes
for å hindre begroing, er kobberoksid
(Cu2O). Det fremstilles av resirkulerte rør,
ledninger, kjøleskap osv. Kobberoksid
virker mot begroing av både alger og dyr,
og effekten varer så lenge impregneringen
avgir en tilstrekkelig konsentrasjon.

I sedimentene blir kobber raskt omgjort til
ufarlige, ikke bioaktive forbindelser.
I Steen-Hansen har vi utviklet impregnering
med såkalte ”boostere”. Det vil si virkestoffer
som komplimenterer kobber og gir forlenget
beskyttelse mot hydroider og andre
problemarter. Kombinasjonseffekten av
kobberoksid sammen med Econea® eller
CuSCN gir ekstra beskyttelse i sjø samtidig
som miljøpåvirkningen reduseres.
AquaNet Premium og AquaNet 360 er
produktserier som nyttiggjør den økte
effekten fra booster - biocider - og har
betydelig redusert kobberinnhold.
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Groebeskyttelse etter 100 dager vs referanseprøve.

«Impregneringen vi fikk fra Steen-Hansen får gode skussmål
fra røkterne. All impregnering er jo «god med det samme»,
men forskjellene synes etter mange måneder i sjø»
Jacob Palmer Meland
Daglig leder i Lovundlaks AS

Lovundlaks på Helgelandskysten har brukt AquaNet Ultra fra
Steen-Hansen på nøtene siden høsten 2016 med gode resultater.

Kobberfrie produkter
Utvalget av virkestoffer for akvakulturnæringen stammer fra den langt større
industrien for groehemmende midler
innen skipsfart. Når et virkestoff skal
benyttes for å beskytte oppdrettsnøter
må man i tillegg ta hensyn til nærheten av
matproduksjon og de ansattes sikkerhet.
Steen-Hansen har testet alle virkestoffer som
er tillatt brukt i sjø. I samarbeid med Janssen
PMP er Econea® identifisert som den
beste kandidaten:

Høy virkningsgrad, lang beskyttelsestid og
det at den er organisk nedbrytbar - gjør
Econea® spesielt godt egnet til akvakultur.
Sammen med økt motstandsdyktighet mot
mekanisk slitasje og egen algebeskyttelse
gjør kobberfrie impregneringer fra SteenHansen til gode valg for fremtidens oppdrett.
AquaNet Protect er en kobberfri produktserie fra Steen-Hansen basert på Econea®

Groebeskyttelse etter 140 dager i sjø vs referanseprøve.
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Biocidfrie produkter
Rengjøring av nøter i sjøen er et alternativ
til groehemmende midler og notskifte.
Denne metoden omfatter vanligvis bruk av
høyttrykksspyler for å fjerne begroingen.
Slik vask kan medføre ekstra slitasje på
noten, og det er viktig å beskytte notfibrene
så godt som mulig. En glatt, lukket
overflate reduserer vasketid og begrenser
rotsystemet til groeartene.

NetCoating HD fra Steen-Hansen er utviklet
som et flergenerasjons – produkt, det vil si
at det ikke vaskes av når noten er til service.
Overflaten er såkalt «high density», det vil
si høy tetthet og dårlig rotfeste for de artene
man ønsker å unngå.

En god biocidfri coating må tåle hyppig vask
og mekanisk belastning. Den må samtidig
også ta vare på de gode egenskapene til
noten, slik som bruddstyrke, fleksibilitet og
elastisitet.
«High Density» overflate gir raskere notvask

NetCoating®
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Forskning og utvikling
Steen-Hansen har en betydelig satsning på
produktutvikling. Vi skal være i front med de
beste løsningene, både for oppdretterens
økonomi, fiskevelferd og miljøet.

Derfor bruker vi resirkulert kobber og har bygget
opp en returordning for emballasje. Og vi har
satset på å forstå biologien til groearter og å spre
kunnskap om ren not.

Vi har innført «product stewardship» som vår
rettesnor når vi utvikler ny teknologi. Det betyr at
vi ser på helheten:

Steen-Hansen samarbeider tett med både
oppdrettere, notservice og forskningsmiljøer. RISE,
IMR, UNI Mijø, UiB og Janssen PMP er eksempler
på eksterne miljø som bidrar til fremtidens
impregnering sammen med oss. Vi leder an
kappløpet med bedre og organisk nedbrytbare
virkestoffer. Alltid innenfor det som er trygt både
for mennesker og fiskehelse.

I vår produksjon, ved påføring, i sjøen og som
avfall skal produktene være trygge, resirkulerbare
og ha god effekt. Alltid med et akseptabelt
foravtrykk for miljøet. Derfor har vi bygget
opp et spesialisert laboratorium, HALT (highly
accelerated lifetime testing); som kan teste og
simulere de påkjenningene som påvirker noten.

Målet er klart: Fiskevelferd i ren not.
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BPR-direktivet
I Europa er det innført en felles regulering av
anti groe– midler (Biocidal Product Regulation
– BPR).
Alle impregneringer som har effekt mot begroing
må godkjennes gjennom dette regelverket.
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Dette skal sikre at produktene er trygge i bruk.
Både helserisiko for arbeidere som kommer i
kontakt med noten samt fare for fisk og miljøet må
dokumenteres. Alle produktene til Steen-Hansen
testes og risikovurderes nøye før de slippes på
markedet.

Om Steen-Hansen
Steen-Hansen utvikler og produserer
spesialiserte malingsprodukter for industri
og krevende miljø, på land og i sjø.

Vårt mål er å tilby de beste impregnering- og
coatingproduktene i markedet – for å hjelpe
våre kunder å holde oppdrettsnøtene rene:

Selskapet skal være en toneangivende
leverandør av impregnering for not og
andre materialer i havet.Vi skal bidra til en
bærekraftig utvikling innen våre markeder,
som en langsiktig og attraktiv partner for
kunder og ansatte.

Målet er klart: Vi ønsker å bidra til
fiskevelferd i ren not.

Vi er et privateid selskap med all produksjon
og utvikling i Norge.
Steen-Hansen er et ledende selskap innen
anti-fouling og coating for oppdrettsnøter,
med tilstedeværelse i de fleste industrielle
oppdrettsregioner (Norge, Chile, UK,
Middelhavsmrådet med mer).

Vi samarbeider med en rekke selskaper og
forskningsinstitusjoner i inn- og utland og har
som uttalt mål å være med på å redusere
kobbermengden brukt i oppdrettsnæringen.
I Norge og internasjonalt.
Gjennom vår nye produktportefølje er vi
kommet et langt skritt videre mot dette målet.
Steen-Hansen er ISO-sertifisert mht miljø
(ISO 14001) og kvalitet (ISO 9001).

Kompetanse og fokus
Biologien styrer det vi gjør. Og kompetanse
om biologi, årsakssammenhenger og arter er
sentralt i vårt arbeid med å lage produktene
som havbruksbransjen trenger.
Groeboken
Det begynte med Groeboken i 2013. Og vi har
nå delt ut mer enn 25.000 eksemplarer, med nye
bestillinger hver eneste uke. Året rundt. I Norge. I
UK. I Chile. Og i Middelhavsområdet. Den er – og
vil være – gratis, objektiv og uten reklame.
Biologiske forsøk og undersøkelser
Sammen med Uni Miljø har vi sett nærmere på
om det er slik mange har trodd at sykdomspatogener kan sitte i groen på oppdrettsnøter.
Det kan de. Og vi har fått betydelig støtte fra
Regionalt forskningsfond for å forske på metoder
og produkter som kan redusere risikoen for
sykdomsutbrudd basert på slike patogener i
groen.

www.groeboken.no

NetCare Certified
Riktig bruk og påføring av våre produkter er viktig
for å oppnå ønsket effekt.
Steen-Hansen har derfor utviklet et eget
opplæringsprogram som gir operatøren bedre
forståelse for kjemi og biologi. Net Care Certified
inngår i vårt mål om å være ledende innen
”Product Stewardship”, noe som sikrer høy
kvalitet og trygger hensynet til HMS og miljø i hele
notens kretsløp.
Alle servicestasjoner og operatører som bruker
våre produkter tildeles et sertifikat for gjennomført
opplæring.

Kontakt oss

Svein Ove Rabben
Adm. Direktør
Mobil +47 922 00 550
svein@steen-hansen.no

Rolf Mork-Knudsen
Leder Marked
Mobil +47 917 15 440
rolf@steen-hansen.no

Ulrik Ulriksen
Chief Business
Development Officer
Mobil +47 451 01 012
ulrik@steen-hansen.no

 ohn B. Skomsøy
J
Leder salg
Mobil +47 940 10 670
jbs@steen-hansen.no

Jarle Akse
KAM
Mobil +47 970 101 01
jak@steen-hansen.no

Bente Drengenes
Personal- og
Administrasjonsleder
Mobil +47 915 65 486
bente@steen-hansen.no

Britt Hope
Produktansvarlig, havbruk
Mobil +47 452 06 454
britt@steen-hansen.no

www.steen-hansen.no
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