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El Grup Professional de Pintures de l’AIQS l’invita a la
Taula Rodona Reptes de l’Ecolabel en Pintures
Sala Blava – IQS – Via Augusta, 390 – Barcelona de 18:00 a 20:00 h.
15 d’octubre de 2015

El logo ECOLABEL identifica productes de bona
qualitat i alhora respectuosos amb el medi ambient.
Els productes i serveis ECOLABEL tenen un impacte
mediambiental reduït al llarg del seu cicle de vida, des
de l'extracció de les matèries primes a la producció, ús
i eliminació. Reconeguda a tot Europa, la Ecolabel
Europea és d'adhesió voluntària, per la qual cosa
promou
l'excel·lència
de
manera
fiable.
En pintures el logotip ECOLABEL indica:
- La quantitat de pigment blanc (TiO2) s'ha limitat
mantenint un poder de cobriment suficient
- Que els pigments usats s'han fabricat seguint criteris
ecològics estrictes
- Que el producte allibera una quantitat limitada de
dissolvents
- Que no conté metalls pesats, ni substàncies tòxiques
ni carcinogèniques.
Des del Grup Professional de Pintures (GPP) de l'AIQS
us convidem a compartir una taula rodona en la es
discutiran els reptes que presenta la ECOLABEL en el
sector de pintures:
•Quines dificultats es troben el formulador i el
fabricant de matèries primeres?
• Suposen realment un sobrecost?
• És la normativa prou clara? És realment important la
diferenciació entre VOCs i semiVOCs?
• ¿Aprecien el consumidor final i l'aplicador el valor
afegit dels productes ECOLABEL? Com els acull el
mercat?
• Estan al consumidor final i l'aplicador degudament
informats?
Comptarem amb representants de diferents àmbits
relacionats amb el distintiu ECOLABEL en el sector de
les pintures que exposaran el seu punt de vista sobre

aquest tema. A continuació hi haurà un debat obert
sobre les qüestions que s'hagin generat.

Ponents
Alberto de Alvarado Noriega – Akzo Nobel Decorative
Coatings Spain – Marketing Director. MBA Esade.
Experiència de més d'una dècada en el sector de la
pintura treballant des de la central de AkzoNobel,
l’empresa més gran del món en pintura decorativa,
així com en diversos mercats com Espanya, Regne
Unit i Holanda.
Laura Guijarro Ventura – ASEFAPI (Asociación
Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de
Imprimir). Dept. Tècnic.
Enginyera Química per la Universidad Complutense de
Madrid. Responsable de medi ambient, PRL,
construcció, contacte alimentari, tintes d’imprimir,
normalització i transport a l’Associació.
María José Sarrias Galcerán – Generalitat de
Catalunya – Cap del Servei de Qualificació Ambiental
de la Direcció General de Qualitat Ambiental
(Departament de Territori i Sostenibilitat)
Dra. en Ciències Biològiques per la Universitat de
Barcelona.
Les seves responsabilitats actuals estan relacionades
amb els sistemes d'etiquetatge ecològic, ecodisseny,
sistemes de gestió ambiental, mobilitat i qualitat de
l'aire, compra pública verda, fiscalitat ambiental i
aplicació de les millors tècniques disponibles en
relació amb la normativa de prevenció i el control de
la contaminació.
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Dagoberto Schmid Mata - BASF Española – Cap
Departament de Seguretat de Producte (Europa Sud)
Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat de
Barcelona
A més de les seves responsabilitats en BASF és
president de la Comissió de Seguretat de Producte i
Transport de FEDEQUIM i membre de diverses
comissions tècniques en associacions químiques
sectorials relacionades amb la seguretat de producte i
de medi ambient (FEIQUE, Associació espanyola del
comerç químic, Plàstics Europe Iberia, etc).
Andrés Rodríguez Sánchez-Fortún – Hnos. Rodríguez
Pintores – Gerent
Membre de la Junta Directiva del “Gremi d’Empreses
de Pintura de Barcelona i Comarques”.
Compta amb més de 35 anys d’experiència
professional en el sector de pintura per a la indústria i
construcció, de protecció i decoració.
Antoni Vilaseca Martínez – Industrias TITAN –
Director Tècnic
Enginyer Químic per la UPC (Universitat Politècnica de
Catalunya).
Aporta més de 40 anys d’experiència en el món de la
pintura, desenvolupant diferents activitats tant a
nivell de laboratori com de fàbrica en Indústries.

Moderador:
Raul Cabré Guirao – Akzo Nobel Decorative
Coatings Spain.
Responsable dels productes per la fusta, esmalts i
especialitats en el laboratori d’Akzo Nobel.
Responsable de les certificacions dels productes
comercialitzats a Espanya.

Al finalitzar, i per gentilesa de la AIQS, s’obsequiarà als assistents amb una copa de cava.
Agraïm al Grup Professional de Medi Ambient de la AIQS la seva col·laboració en l’organització d’aquest
esdeveniment.

Jornada gratuïta – És imprescindible confirmar assistència a aiqs@aiqs.es o
al tel. 93.267.20.12 AFORAMENT LIMITAT

