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PERSBERICHT 

Exolon Group: Bayblend® wordt Exoblend®
 

 
Een jaar na oprichting - Exolon Group start een uitgebreide Brand 
Change/Nieuwe merknaam voor Bayblend® 
 
Pulheim, Tielt, 23 november 2020. Een jaar na haar oprichting start de Exolon 
Group een omvangrijke Brand Change. Zo verandert het bedrijf op 1 januari 
2021 de merknamen voor zijn opake plaatmaterialen op basis van 
polycarbonaat, polyester of polycarbonaat blends. 
 
Als eerste merk wordt Bayblend® onder de naam Exoblend® geleid.  
 
Beproefde kwaliteit onder een nieuwe naam 
 
Voor klanten verandert er naast de merknaam in eerste instantie niets. "Bij de 
productie sluiten wij geen compromissen en garanderen wij dezelfde hoge 
kwaliteit, de verwerking van dezelfde hoogwaardige grondstoffen, de 
specificaties en de gewenste eigenschappen“, verzekert Jens Becker, directeur 
van de Exolon Group. 
Bij de productcategorieën van de Exoblend®-platen zijn de belangrijkste 
eigenschappen doorslaggevend. Zo wordt Bayblend® T65 Exoblend TF 
(Thermoformable), Bayblend® FR3030 Exoblend® FR (Flame Retardant) en 
Bayblend® MTX worden Exoblend® MTX (Mass Transportation Excellence). 
 
Exoblend – veelzijdige toepassingsmogelijkheden voor de hoogste eisen 
 
Exoblend is een opaak gekleurd plaatmateriaal op basis van PC/ABS-blends. 
Het productassortiment is speciaal ontwikkeld voor de thermische omgeving die 
aan de hoogste eisen moet voldoen: slagvastheid, hoge warmtebestendigheid 
en halogeenvrij brandgedrag. Van de massieve platen worden meestal 
middelgrote tot grote delen gemaakt, zoals afdekkingen en behuizingen. De 
platen kunnen volgens de gangbare standaardtechnieken gelakt of bedrukt 
worden en met andere materialen mechanisch of door te verlijmen met elkaar 
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verbonden worden. Exoblend is afhankelijk van de eisen van de klant in alle 
RAL-kleuren verkrijgbaar en is 100% recyclebaar.  
 
Uitgebreide merkwijziging 
 
Exoblend® is het eerste product uit het portfolio van de Exolon Group dat per 
direct onder een nieuwe merknaam wordt verkocht. Tegen midden 2021 zal het 
bedrijf de merknamen van alle productseries aanpassen. Daarnaast worden 
ook de reeds bestaande eigen merken herzien. 
 
Afbeeldingen: 
Exolon Group 
 
Tabel 
 

Bayblend® Exoblend® 

Bayblend® T65 Exoblend® TF (thermovormbaar) 

Bayblend® FR3030 Exoblend® FR (vlamvertragend) 

Bayblend® MTX Exoblend® MTX (massatransport) 

 
Bayblend® wordt Exoblend® - een overzicht van de wijzigingen. 
 
 
 
Exolon Group: 
 
Exolon Group is de toonaangevende leverancier van massieve en meerwandige 
polycarbonaatplaten voor een breed scala aan innovatieve toepassingen. De 
middelgrote onderneming ontwikkelt, produceert en verkoopt polycarbonaatplaten van 
het merk Makrolon®*, Axpet® en Vivak®-polyesterplaten en opaak Blend-
plaatmateriaal van hoogwaardige kunststof.  
 
Exolon Group onderscheidt zich door meer dan 40 jaar gebundelde expertise in de 
extrusie van thermoplastische kunststofplaten en een omvangrijk productportfolio. 
De producten zijn onder andere te vinden in de bouw, de visuele communicatie, de 
industrie en in led-toepassingen. Het materiaal wordt in de productievestigingen in 
België en Italië volgens uniforme hoge kwaliteitsnormen geproduceerd  
 
"People, Passion, Performance" is de leidraad in de visie van Exolon Group en zijn 
medewerkers. Hun passie voor de producten vormt de basis om klanten door hun 
service en kwaliteit te overtuigen.  
 
Exolon Group behoort tot de Serafin-ondernemingsgroep met hoofdkwartier in 
München en zet de voormalige activiteiten van Covestro op het gebied van kunststof 
platen voort. 
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Meer informatie over producten en toepassingen van Exolon Group vindt u op internet 
op www.exolongroup.com 
 
* Bayblend® en Bayloy® zijn geregistreerde merknaam, eigendom van en in licentie gegeven door 
Covestro Group. 
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