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Agenda

10.08.2022

 Borregaard – Bioraffineri

 Forskning og Utvikling

 Exilva

 Eksempler på anvendelser med Exilva





Bærekraftige alternativer til oljebaserte produkter



Bioraffinerikonseptet gir høy utnyttelse av råstoffet



Vår todelte strategi sikrer høy verdiskaping

Spesialisering og innovasjon

 Økt verdiskaping for eksisterende produkter

 Nye produkter med høyere verdi

Produktivitetsforbedringer

 Redusert bemanning

 Stabile faste kostnader over tid

 Økt produksjonsvolum



Forskning og utvikling

 Innovation Management Teams

 90 ansatte i forskning og innovasjon 
– hvorav 69 ved forskningssenteret i Sarpsborg 

– 22 har doktorgrad 

 FoU- og innovasjonsinnsats i 2021: 

– 173 millioner kroner

– Tilsvarer rundt 3% av omsetningen

 IP-strategier for hvert forretningsområde 
og innovasjonsprosjekter

 14% av omsetningen kom fra nye produkter i 2021



Sirkulær økonomi

Karbonsyklusen og Skogen
Fotosyntesen

• Sollys

• Karbondioksid

• Vann



Radikal innovasjon – Exilva fra ide til kommersiell fabrikk

latin Fra Skogen 

Exilva – Økt verdigenerering fra spesial cellulose

• 2005  >10 radikal innovasjons prosjekter

• 2012 Forprosjekt fase 1

• 2014 Forprosjekt fase 2

• 2014 Beslutning om å bygge fabrikk (1. i verden)

• 2016 Fabrikk igangsatt

• 2016 -> Utvikling av markedet - Krevende
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Hva er Exilva?

 Tynne lange fibriller (~100,000 x tynnere enn et hårstrå) 
som er laget ved å delaminere cellulosefiberen

 Exilva et bærekraftig biobasert materiale med mange ulike 
funksjonaliteter

 Forbedrer flyt, stabilitet, overflateegenskaper og styrke

 Exilva er et tilsetningsstoff som er meget robust og potent

 Små mengder gjør det mulig for kundene å forbedre og utvikle 
nye  bærekraftige produkter

10.08.2022

 Produktet leveres i vann som en 2% gel eller 10% pasta 

 Produksjonskapasitet:

 50 000 MT 2%

 10 000 MT 10%



Eksempler på anvendelser hvor Exilva benyttes

AGRICULTURE
Environmentally friendly ingredients and 
co-formulants for crop protection, plant 
nutrition, seed coating and biocontrol.

…your application?
There are so many markets, applications 
and use cases we still haven’t explored. 
Let us innovate together! 

CONSTRUCTION
High-performance additives for concrete, 
gypsum board, and mortar.

HI&I CLEANERS
Improve shelf-life, sprayability, 
formulations performance and 
sustainability in HI&I cleaning products.

PAINTS & COATINGS
Solve typical challenges related to 
formulating waterborne coatings and 
replace current synthetic additives to 
reduce the CO2 footprint and increase 
bio-based content.

PAPER & PACKAGING
Bring stability and strength to the glue, 
giving more efficient production, higher 
product quality, lower starch costs and 
less waste in corrugated boards.

PERSONAL CARE 
A bio-based rheology additive for 
cosmetics and personal care products 
that imparts stability and novel product 
textures for your application.

RESINS & ADHESIVES
Reduce carbon footprint, emissions of 
formaldehyde-based and no-added 
formaldehyde resins. Increase the 
performance of water-based dispersion 
adhesives.

…and many more!



Bølgepapp – Bedre liming og produksjonshastighet

Bærekraftig emballasje fra skogen

• Teknologi utviklet i samarbeid med Glomma Papp
 Patensøknader

• Exilva i stivelseslimet
 Økt produksjonshastighet: 20-67% 

 Lavere limforbruk: 10-20%

 Lavere dampforbruk: 8-18%

 Forbedret kvalitet: Mindre avfall og økt konverteringshastighet



 Vaskemidler er krevende å stabiliserer – Exilva tolerer både høy og lav pH

 Exilva gir veldig høy viskositet ved henstand og lav viskositet når kraft påføres

Bedre påføring av ekstreme industrielle rengjøringsmidler 

Uten Exilva Med Exilva 
 Blåfarget for å bedre se effekten

Exilva gir:
 Enkel og fokusert spraying
 Økt kontakttid
 Unngår drypping
 Lett å vaske av






Stabile blandinger av flytende gjødsel og plantevernmidler

Exilva tilater å blande flytende gjødsel og pesticider – løser et industriproblem 
• Større fleksibilitete og tidsbesparende for bonden

• Økt effektivitet
• Lavere CO2 belastning



Bedre effekt av lanbrukskjemikalier - Roundup 

10.08.2022

Glyphosate 0.6 mM (Gly) Gly + Exilva
0.0025%

Gly + Exilva
0.005%

Gly + Exilva
0.01%

Gly + Exilva
0.02%



 Lengre tid for bearbeidelse «lengre overmalingstid»  Hindrer mikrosprekker «Mud Crack»

10.08.2022

Maling; bedre pigment fordeling, lettere å påføre og bedre overflate

0 min., 1. strøk                                     5  min., 1. strøk

Exilva-P 

Acrysol RM 
8W

Referanse Exilva

10 min., 2. strøk   10 min., 1. strøk    10 min., 2.strøk
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Takk for oppmerksomheten
Du finner mer informasjon på 

www.exilva.com
https://www.linkedin.com/showcase/exilva

http://www.exilva.com/
https://www.linkedin.com/showcase/exilva
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