


Trollhättan Mineral

Under moderbolaget Trollhättan Mineral ryms i dag två dotterbolag: 
Allmix och Millfill.

Entreprenörsandan inom koncernen är djupt rotad, det beror inte minst 
på eldsjälarna och drivkraften inom organisationen. En ny generation 
har tagit över rodret och satsar hårt på att koncernen ska stå stark inför 
framtiden. Det innebär stort fokus på strategiska beslut som rör expan-
sion och utveckling, men även ett målmedvetet arbete för en bättre miljö 
och arbetsmiljö. Till detta ställer vi stora krav på oss själva vad gäller 
leveransprecision och den kvalitet våra produkter innehar.

Vår främsta styrka är vår förmåga att ständigt utveckla nya tekniker 
och sedan använda dem för att skapa produkter som ger våra kunder 
konkurrensfördelar. Vi lyckas med detta genom att kombinera vår in-
terna utvecklingsmetoder med våra dialoger med erkänt kvalificerade 
konsultbolag.

Trollhättan Mineral AB är en koncern som utvecklar och driver företag främst inom mineral-
branschen där vi med lång erfarenhet har utvecklat en mängd framgångsrika produkter. 
Vår vision är att vara den självklara leverantören av produkter och tjänster inom mineral-
branschen. Genom gediget forskningsarbete, erbjuder vi de bästa grundkomponenterna för 
tillverkning av högpresterande betong, produkter för markstabilisering och produkter för 
solidifiering av farligt avfall. Vi är kundens självklara val när det kommer till legomalning 
samt frågor som rör konstruktioner med högpresterande betong, allt detta med ett erkänt 
miljötänk samt certifiering. 
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Allmix är i grunden ett företag som tillverkar torrbruk för bygg- och 
anläggningsindustrin men under de senaste åren har Allmix alltmer 
kommit att inrikta sig på nischade produkter. 
 I Allmix anläggning i Trollhättan blandas en mängd olika mineral-
baserade produkter och här sker även förpackning i små och stora 
säckar.  Anpassningsmöjligheterna är mycket stora. 
 Huvudprodukten är i dag eldfasta industrimassor vilka används som 
tätning i ugnar vid smältverk. Detta är en produkt som Allmix själv har 
utvecklat. Andra produkter Allmix utvecklat, samt tillverkar, är: 

 •  Geobes - en bentonitprodukt som används för att täcka gamla  
  avfallsdeponier.
 •  Geofog - en organisk fogprodukt vilken används till att foga 
  gatsten, plattor m.m. 
 •  Kakelugnsbruk - används till att mura upp kakelugnar. 
 •  Eldfasta bruk - för lagning av eldstäder.
 • HPC 100 - en högpresterande betong som når över 100 MPa i  
  tryckhållfasthet. 
 • Basefit - en specialdesignad ballast som del i HPC 100.
 • HPC H - en av de senaste produkterna Allmix tillverkar. En tung- 
  betong som ersätter traditionellt gjutjärn, typ balansvikter i  
  tvättmaskiner och inom fordonsindustrin. 
 • Black Box  - en tjänst vi erbjuder till kunder som har egna recep- 
  turer där vi kan köpa in råmaterial och blanda för kundens räkning. 
  Vi tar emot och blandar såväl små som stora volymer.  

Millfill är ett företag som under 2007 förvärvades från Cementa-
koncernen och som idag har flera stora kunder inom mineralbranschen. 
Kärnan i verksamheten är ett unikt, miljöanpassat malverk där ett när-
mast obegränsat antal produkter kan malas i kvarnarna. Vi legomal 
eller blandar precis som kunden vill och här finns även ett eget labo-
ratorium med utrustning för utvärdering, provtagning och verifiering. 
Omställningen går mycket snabbt och tack vare förhållandevis korta 
cykler, kan både små och stora serier legomalas. Produktionen kan 
därför snabbt och kostnadseffektivt ställas om från en produkt till en 
annan vilket gör att vi kan möta våra kunders olika volymbehov. Vi 
har även 2000 ton silokapacitet och erbjuder lagring för kunds räkning. 
 Bland de produkter företaget tillverkar finns bland annat: 

 •  Anhydrit - en grundkomponent i golvspackel.
 •  Brikettbindemedel - används för att binda fines (lösa malmer till  
  brikettkuber).
 •  Monofill – ett bindemedel som stabiliserar farligt avfall. 
 •  Monofillstab – en produkt för bl.a. grundförstärkning. 
 •  Glaspulver - glas som ej kan återanvändas inom glastillverkning  
  mals till glaspulver som senare kan processas i ugnar till lätt väg-
  konstruktionsmaterial för bland annat parkeringsytor. 
 •  Kalk - malning av kalk till jordbrukssektorn.Inuti kvarnen. 

Diametern är 3 meter.
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Kvarnen.

Inuti kvarnen. Diameter 3 meter.

Krister Wulcan, VD, Trollhättan Mineral.
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