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Höganäs Bjuf innvier verdens mest moderne fabrikk for  
ildfaste masser 
 

I dag innviet Höganäs Bjuf verdens mest moderne fabrikk for ildfaste masser. 
Anlegget, som har en kapasitet på 30.000 tonn per år, er en ny generasjon ildfaste 
masser som skal produseres for kunder innen sement- , stål- og aluminiums-
industrien i 70 land over hele verden. 
 
I 2015 tok Borgestad en strategisk beslutning om å utvikle en ny generasjon ildfaste 
masser med enda bedre egenskaper enn de som er tilgjengelige på markedet i dag. 
For å sikre kvalitet og trygge leveranser, ble det også tatt beslutning om å bygge 
verdens mest moderne fabrikk for produksjon av ildfaste masser i Bjuv.  
I dag åpnet anlegget som representerer en investering på om lag 40 millioner 
svenske kroner. 
 
Den nye fabrikken har et areal på ca. 1.000 m2 og er konstruert for å produsere 
30.000 tonn masser per år. Høy grad av automatisering, og den absolutt nyeste 
teknologien i produksjonen, sikrer høy og jevn kvalitet på produktene. Fabrikken er 
helt støvfri og benytter den nyeste miljøteknologien. 
 
Det nye sortimentet Höganäs masser, har vesentlig bedre egenskaper enn dagens 
produkter. En unik metode for å binde masser gjør det enklere å blande, samtidig 
som massen tørker betydelig raskere, dette vil spare tid og penger for våre kunder. 
Fire produktfamilier, pluss de kjente massene fra Borgestad, oppfyller alle relevante 
krav i markedet. Via en applikasjon på telefonen, har kunden enkel tilgang til 
produktdata og installasjonsinstruksjoner. 
 
Höganäs Bjuf har produsert ildfaste produkter i nærmere 200 år og har en 
teknologiledende posisjon i markedet. De siste årene har selskapet forsterket og 
forbedret forskning og utvikling ved å rekruttere internasjonal spisskompetanse og 
etablere et av Europas mest moderne laboratorier for ildfaste produkter. 
 
Med den nye fabrikken og nye produktserien, er investeringene i tråd med 
selskapets satsing ved å tilby kundene en totalløsning, som i tillegg til et bredt 
produktspekter, omfatter blant annet design, engineering, logistikk, veiledning og 
installasjon. 
 
 
For ytterligere informasjon; 
Egil Friestad, telefon +46 705 746622 eller egil.friestad@hoganasbjuf.se 
 
 
 
Höganäs Bjuf inngår i Borgestad Industries AS, en av verdens ledende leverandør av ildfaste 
løsninger og produkter med kunder i mer enn 70 land. Virksomheten drives gjennom åtte 
kjente varemerker: Höganäs Bjuf , Borgestad Fabrikker, J. H Bjørklund, T Knutsson, GL 
Contracting, AG-Port, Macon og Mektec . 
Borgestad Industries omsetter for ca. 700 millioner svenske kroner, og inngår i Borgestad ASA 
som er notert på Oslo Børs. Borgestad Industries operative hovedkvarter er i Bjuv, Sverige. 


