DANMARKS FARVE- OG LIMINDUSTRI
SKABER SAMMENHÆNGSKRAFT I
VERDENS MEST SYNLIGE INDUSTRI

TRE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE MEDLEM AF DANMARKS FARVEOG LIMINDUSTRI (DFL):
> Du får rådgivning
Du får hurtig og professionel rådgivning og information om både danske og
internationale forhold, bl.a. kemi- og miljølovgivning, arbejdsmiljø, standardisering og mærkning.
> Politisk indflydelse: DFL sætter dine udfordringer på dagsordenen – i Danmark og i EU. Vi har i årevis været en central høringspart og samarbejdspart
for myndigheder og politikere, og vi bliver tidligt inddraget i lovprocesserne.
> Nyttige netværk og centrale samarbejdspartnere: I DFL mødes du med kolleger i branchen, udveksler erfaringer og får udbytte af vores samarbejder
med bl.a. malernes og autolakerernes brancheorganisationer, forskningsinstitutter og mærkningsmyndigheder.
SOM MEDLEM AF DFL STÅR DU STÆRKERE INDEN FOR:
> Netværk og partnerskaber
> Fælles markedsføring af din branche
> Forskningssamarbejder
> Interessevaretagelse

DFL tager ansvar for branchen
og sikrer, at netop dine brancheinteresser varetages bedst
muligt. Med DFL i ryggen står
du styrket overfor myndigheder
og andre interessenter vedr.
branchespecifikke spørgsmål.
Vi hjælper dig med at holde styr
på lovgivningen, og vi påvirker
processen, når nye love og regler er under udarbejdelse. DFL
sikrer synlighed og bidrager til
events som Malermestrenes
Nyborg Stævne og Skills.
DFL er en integreret del af DI.
Du kan derfor altid trække på
DI’s mange eksperter inden for
bl.a. eksport og arbejdsretlig
rådgivning, arbejdsmiljø, byggeri og handel.

> Lovgivning om kemi, miljø, kemisk arbejdsmiljø og bæredygtighed
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DANMARKS FARVE- OG LIMINDUSTRI
VARETAGER DINE INTERESSER
BÅDE UDE OG HJEMME
VI STILLER SKARPT PÅ:
Netværk og relevante partnerskaber

Farve- og limindustriens internationalisering

> Vi styrker branchesamarbejde og -videndeling
blandt DFL’s medlemmer.

> Sammen med vores internationale partnere arbejder vi for ensartede og fair regler og håndhævelse
heraf.

> Vi er aktive i nordisk og europæisk branchesamarbejde og interessevaretagelse via nordiske møder og
de to europæiske brancheforeninger CEPE (farve
og lak) og FEICA (lim, fuge- og spartelmasser)
Politisk forvaltning og regulering
> Vi arbejder for en offentlig administration med fokus på løsninger til gavn for virksomhedernes
vækstmuligheder og færre administrative byrder.
> Vi kæmper for at undgå danske særregler og overimplementering af EU-regler.
> Vi fører en tæt dialog med myndigheder og andre
interessenter som f.eks. Miljømærkning Danmark,
Astma-Allergi Danmark og Green Building Council.

> Vi styrker medlemmernes eksport og import ved at
rådgive om barrierer i form af f.eks. love og regler.
DFL-medlemmer har også adgang til DI’s Eksportservice, der rådgiver om og attesterer eksportpapirer og udgiver Eksporthåndbogen.
Synliggørelse af branchens værdiskabelse
> Vi viser danskerne, at vi spiller aktivt med i kampen for bedre produktsikkerhed, miljø og arbejdsmiljø.
> Vi fremmer kendskabet til de spændende job- og
uddannelsesmuligheder i en branche med masser
af udvikling, innovation og bæredygtighed.

MERE OM DFL

DU ER VELKOMMEN
TIL AT KONTAKTE:

Danmarks Farve- og Limindustri (DFL) samler producenter og distributører inden for maling, lak,
lim, fuge- og spartelmasse, træbeskyttelse og trykfarve. DFL repræsenterer også branchens leverandører af råvarer. Vi varetager branchens interesser over for myndigheder og øvrige interessenter. Vi s amarbejder med andre relevante brancher som Kosmetik- og Hygiejnebranchen, DI Byggeri, DI Fødevarer, Bilbranchen og Danske Malermestre.
DFL’s sekretariat ligger i DI’s domicil, Industriens Hus, på Rådhuspladsen i København. I sekretariatet er vi to faste medarbejdere, uddannet som henholdsvis kemiingeniør og cand.scient. Vi
kan desuden trække på ekspertviden og inspiration hos vores ca. 900 kolleger i DI.
Få endnu mere at vide om vores produkter, vores branche og vores muligheder på dfl.di.dk

Charlotte Frimer
Petersen
Sekretariatsleder
Mail: chfp@di.dk
Tlf.: 33773004
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