CHEMICZNE ZAKŁADY KLUTHE GmbH

Jesteśmy specjalistami
w chemicznej obróbce powierzchni
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5C-Concept
Innowacyjny koncept opracowany
przez laboratoria firmy Kluthe GmbH.

Cut it, Clean it, Coat it, Conserve it, Clear it
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CUT IT

Chłodziwa i środki smarne

HAKUFORM® i HAKU®FLUID
HAKUFORM®
HAKUFORM® - są to produkty dobrane do różnego rodzaju metali i różnych metod ich obróbki. Ich różnorodność
powoduje skuteczne działanie smarujące, dobrą ochronę antykorozyjną oraz nie wywołuje skutków ubocznych
w kontakcie ze skórą.
Produkty zdolne do łączenia się z wodą są szczególnie stabilne biologicznie, co powoduje ich długą żywotność.
Paleta produktów obejmuje ciecze chłodząco-smarne, zarówno mieszalne z wodą i zawierające oleje mineralne,
jak i wolne od olei mineralnych, służące do: obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej, cięcia, jako środki pomocnicze
w procesie tłoczenia oraz oleje do ciągnienia.
Paleta ponad 110 rodzajów produktów z tej grupy jest do dyspozycji naszych klientów.
Za pomocą cieczy chłodząco-smarnych HAKUFORM® mogą być produkowane szczególnie małowymiarowe części
i elementy.
Rodzina produktów HAKUFORM® obejmuje również oleje hydrauliczne i prowadnicowe.

HAKU®FLUID
HAKU®FLUID - nowa generacja cieczy chłodząco-smarujących do obróbki metali na bazie wody, wolne od olejów
mineralnych, łączące zalety olejów obróbczych nieemulgujących z zaletami olejów obróbczych emulgujących.
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Chłodziwa mieszające się z wodą
Produkty niezawierające olejów mineralnych, mieszające się z wodą
Produkt

Obróbka

Uwagi

HAKU®FLUID 123

Szlifowanie, obróbka wiórowa stali i żeliwa

Chłodziwo nowej generacji, nie zawiera oleju mineralnego, boru, formaldehydu

HAKU®FLUID 150

Szlifowanie, obróbka wiórowa stali, żeliwa i lekkich metali nieżelaznych

Chłodziwo nowej generacji, nie zawiera oleju mineralnego, boru, formaldehydu

HAKU®FLUID 164

Szlifowanie, obróbka wiórowa stali, żeliwa, lekkich metali nieżelaznych
i węglików

Chłodziwo nowej generacji, nie zawiera oleju mineralnego, boru, formaldehydu

HAKUFORM® 50-62 KX

Szlifowanie stali i żeliwa

Nie zawiera boru

HAKUFORM® A 801

Szlifowanie stali i żeliwa

Nie zawiera boru i FAD

HAKUFORM® 60-7

Szlifowanie stali i żeliwa

Szczególnie biostabilny, zawiera bor

HAKUFORM® 50-65-7

Formowanie zwojów rur stalowych

Wysoko biostabilny

HAKUFORM® 50-80 RBK

Formowanie zwojów rur stalowych

Bardzo dobre właściwości płucząco-myjące

HAKUFORM® 50-67

Szlifowanie szkła

Bardzo dobrze dyspergujący

HAKUFORM® 50-63

Szlifowanie metali twardych

Nie zawiera boru

HAKUFORM® 50-7

Do wtórnych i ostatecznych operacji ciągnienia drutu miedzianego

Bardzo wydajny, nie zawiera boru

HAKUFORM® 50-81

Średnie do ciężkich operacji obróbki i formowania stali

Wysoka wydajność, nie zawiera boru

HAKUFORM® 300-16-2

Produkcja wyrobów z cienkiej blachy - puszki

Nie zawiera boru, łatwo zmywalny

HAKUFORM® 300-27

Produkcja wyrobów z cienkiej blachy - puszki

Nie zawiera boru, wolny od substancji formaldehydowych o przedłużonym
działaniu

Produkty emulgujące, zawierające olej mineralny
Produkt

Obróbka

Uwagi

HAKUFORM® 70-84

Proste operacje cięcia stali i żeliwa

Zawiera bor

HAKUFORM® A 843

Uniwersalny do prostych i średnich operacji cięcia stali, żeliwa i aluminium

Nie zawiera boru, z dodatkiem estrów syntetycznych

HAKUFORM® 70-83

Uniwersalny do prostych i średnich operacji cięcia stali, żeliwa i aluminium

Zawiera bor, z dodatkiem estrów syntetycznych

HAKUFORM® A 953

Uniwersalny do prostych i średnich operacji cięcia stali, żeliwa i aluminium

Zawiera bor, z dodatkiem estrów syntetycznych

HAKUFORM® 70-69

Obróbka odlewów, stali, lekkich metali oraz metali kolorowych

Biologicznie stabilny, uniwersalny w zastosowaniu

HAKUFORM® 70-69 AL

Średnie do ciężkich operacji cięcia aluminium

Wysoka zawartość estrów, bardzo wydajny, zawiera bor

HAKUFORM® A 826

Średnie do ciężkich operacji cięcia aluminium

Wysoka zawartość estrów, bardzo wydajny, nie zawiera boru

HAKUFORM® 70-79 Spezial

Uniwersalny, obróbka stali, stali specjalnej, lekkich metali, żeliwa szarego i
sferoidalnego

Duża zawartość dodatków typu EP, zawiera bor

HAKUFORM® A 838

Obróbka stali i stopów metali lekkich

Duża zawartość dodatków EP, nie zawiera boru

HAKUFORM® 70-78

Obróbka metali nieżelaznych

Nie zawiera boru i amin

Produkty specjalne
Produkt
HAKUFORM® 70-4 Spezial
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Obróbka
Ciężkie operacje formowania stali nierdzewnej oraz miedzi

Uwagi
Gotowy do użycia, bardzo wydajny

CUT IT
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Chłodziwa niemieszające się z wodą „oleje do obróbki metali”
Praktycznie całkowicie odparowujące oleje do tłoczenia i wykrawania
Kształtowanie cienkich blach
Produkt

Punkt zapłonu

Uwagi

HAKUFORM® 10-9

62 °C

Zawiera inhibitor korozji, obróbka stali i stali ocynkowanej

HAKUFORM® 10-70-1

62 °C

Uniwersalny, wykorzystywany do obróbki blach stalowych i aluminiowych

HAKUFORM® 10-95

62 °C

Szybko lotny, szczególnie do obróbki aluminium

Oleje do obróbki stali i metali lekkich
Produkt

Lepkość w mm²/s przy 40 °C

Uwagi

HAKUFORM® 20-225 HSG RR

15

Bardzo uniwersalny

HAKUFORM® 20-228 HSG

16

Mocniejsza wersja HAKUFORM® 20-225 HSG RR

HAKUFORM® 20-245 C

22

Bardzo niska skłonność do tworzenia mgły olejowej

Oleje do obróbki stali, metali lekkich i stopów metali nieżelaznych
Produkt

Lepkość w mm²/s przy 40 °C

Uwagi

HAKUFORM® 20-814

14

Bardzo uniwersalny o niskiej lepkości

HAKUFORM® 20-242 C

22

Szczególnie łagodny zapach

HAKUFORM® 20-828

29

Bardzo silny w działaniu, niska skłonność do tworzenia mgły olejowej

HAKUFORM® 20-243 C

30

Wyjątkowo łagodny zapach

Oleje obróbcze do operacji formowania
Produkt

Lepkość w mm²/s przy 40 °C

Uwagi

HAKUFORM® 20-27

110

Bardzo wydajny, łatwo zmywalny

HAKUFORM® 20-895

110

Do stali, aluminium i metali nieżelaznych

Oleje chłodzące o wysokiej wydajności
Produkt
HAKUFORM® 20-36

Lepkość w mm²/s przy 40 °C
46

Uwagi
Uniwersalny i bardzo wydajny

Komponenty i dodatki do chłodziw obróbczych
Produkt

Zastosowanie

Uwagi

ADDITIV® 16

Specjalny dodatek do podwyższenia wartości pH i ochrony antykorozyjnej
w czasie używania emulsji chłodzących

Dozowanie zależnie od oczekiwanego podniesienia wartości pH i ochrony
antykorozyjnej (około 0,05 - 0,2%)

HAKUCID® B

Środek bakteriobójczy do systemów wodnych, układów chłodząco-smarujących
obrabiarek oraz do koagulacji w lakierniach

Najczęściej stosowane stężenie 0,2%

HAKUCID® F

Środek grzybobójczy do systemów wodnych, układów chłodząco-smarujących
obrabiarek oraz do środków czyszczących

Najczęściej stosowane stężenie 0,05%

HAKUFORM - Systemreiniger 5

Środek do czyszczenia i dezynfekcji układów obrabiarek pracujących na
chłodziwach chłodząco-smarujących

Dodawanie do chłodziwa w układzie obróbczym obrabiarki w stężeniu
około 1% w czasie pracy obrabiarki na około 8 do 24 godzin przed
opróżnieniem obrabiarki ze zużytej emulsji obróbczej
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CLEAN IT

Wodne środki myjące

HAKUPUR®
Pod nazwą HAKUPUR® produkujemy ponad 500 typów wodnych, przemysłowych środków czyszczących możliwych
do zastosowania wszędzie tam, gdzie należy oczyścić lub odtłuścić powierzchnie metalowe, z tworzyw sztucznych
oraz pokryte lakierem. Tak wielka liczba wodnych środków czyszczących wynika z postawionego przez nas celu,
jakim jest oferowanie użytkownikom środków HAKUPUR® jako najlepszego produktu oraz metody jego stosowania.
Nasza firma dysponuje instalacją czyszczącą własnej konstrukcji, z pomocą której możemy prowadzić symulację
procesów mycia i czyszczenia według dowolnej metody, poczynając od prostej metody zanurzeniowej poprzez mycie
natryskowe, za pomocą ultradźwięków oraz pod wysokim ciśnieniem dochodzącym do 16 ba.
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Przemysłowe środki myjące po obróbce metali Mycie międzyoperacyjne
Środki do czyszczenia żelaza i metali nieżelaznych w procesie natryskiwania oraz pod ciśnieniem
Produkt

Stężenie aplikacji i temperatura obróbki

Uwagi

HAKUPUR® 448

1 – 5%, 20 – 70°C

Odporny przy wysokich ciśnieniach

HAKUPUR® 445 (-1)

1 – 5%, 40 – 70°C

Idealny do powierzchni odlewów

HAKUPUR® 50-706-1

2 – 10%, 50 – 80°C

Do czyszczenia silnych zabrudzeń

Środki do czyszczenia żelaza i metali nieżelaznych metodą zanurzeniową i ultradźwiękową
Produkt

Stężenie aplikacji i temperatura obróbki

Uwagi

HAKUPUR® 465

1 – 5%, 30 – 80°C

Doskonały do powierzchni odlewów

HAKUPUR® 50-706-2

2 – 10%, 50 – 80°C

Do czyszczenia silnych zabrudzeń

Środki do mycia tworzyw sztucznych
Produkt

Stężenie aplikacji i temperatura obróbki

Uwagi

HAKUPUR® 50-418-2

1 – 3%, 40 – 70°C

Mała skłonność do tworzenia piany

HAKUPUR® 56-170

1 – 3%, 30 – 70°C

Mała skłonność do tworzenia piany, nie zawiera kwasów nieorganicznych

Środki do czyszczenia – UF (sprzęt do ultrafiltracji)
Produkt

Stężenie aplikacji i temperatura obróbki

Uwagi

HAKUPUR® 50-373-7

Gotowy do użycia, 20 – 40°C

Alternatywny produkt do produktów czyszczących na zimno, zawartość VOC 10,5%

HAKUPUR® 50-180-5

1 – 5%, Temperatura pokojowa

Niska skłonność do pienienia, idealny do maszyn do czyszczenia podłóg

HAKUPUR® 50-560-1G

1 – 5%, Temperatura pokojowa

Zasadowy, do czyszczenia silnych zabrudzeń

HAKUPUR® 50-779

33 – 100%, Temperatura pokojowa

Wszechstronne zastosowanie w przemyśle i rzemiośle, przyjemny zapach

Środki do czyszczenia zbiorników
Produkt

Stężenie aplikacji i temperatura obróbki

Uwagi

HP 2000

W zależności od zastosowania, 20 – 80°C

Zatwierdzony przez instytut ds. żywności Institut Fresenius

HAKUPUR® 50-343

W zależności od zastosowania, 20 – 80°C

Wysoko zasadowy, usuwanie silnych zabrudzeń

Płyn do mycia szyb Płyn do spryskiwaczy samochodowych – niska temperatura zamarzania
Produkt
HAKUPUR® 50-351

Stężenie aplikacji i temperatura obróbki
W zależności od pory roku

Uwagi
Ochrona przeciw zamarzaniu do temperatury – 65°C

Emulsja czyszcząca Koncentraty do czyszczenia i konserwacji
Produkt

Stężenie aplikacji i temperatura obróbki

Uwagi

HAKUPUR® 70-3

3 – 10%, 50 – 70°C

Właściwości ochronne dla wielu metali

HAKUPUR® 70-31

2 – 10%, 20 – 50°C

Emulsja o łagodnym zapachu
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Rozpuszczalnikowe środki myjące

HAKU® i NIKUTEX®
HAKU®
Działające na zimno środki czyszczące i odtłuszczające na bazie rozpuszczalników organicznych
Grupa produktów HAKU® 1025 obejmuje działające na zimno środki czyszczące i odtłuszczające, oparte na
rozpuszczalnikach organicznych i znajdujące zastosowanie we wszelkich pracach związanych z odtłuszczaniem
i czyszczeniem. Wielka liczba ponad 300 receptur wynika z różnych zastosowań naszych produktów oraz z uwzględnienia bezpieczeństwa pracy, a także różnych punktów zapłonu. Środki te znakomicie rozpuszczają zwierzęce oleje
i tłuszcze, woski oraz naturalne i syntetyczne żywice.
Produkty HAKU® 1025 można zastosować w metodzie zanurzeniowej poprzez obmywanie i spłukiwanie.

NIKUTEX®
Rozpuszczalniki czyszcząco-przemywające do lakierów rozpuszczalnikowych i wodnych
Pod nazwą NIKUTEX® kryje się ponad 1500 opracowanych i produkowanych przez naszą firmę rozpuszczalników
czyszcząco-przemywających, znajdujących zastosowanie w prawie wszystkich operacjach czyszczenia i przemywania.

Środki do odtłuszczania i czyszczenia na zimno
*(20°C) wag. % wg RL 1999/13/EG
Produkt

słabo aromatyczne lub wolne od aromatów
Właściwości i zastosowanie

Szybkość
parowania

Zapach

VOC*

Zawartość

Punkt

aromatów

zapłonu

HAKU® 1025-600

Do usuwania silikonu i czyszczenia hamulców, wolny od chlorowcowanych węglowodorów

ca. 2,5

łagodny

100

< 0,1%

ok. -30 °C

HAKU® 1025-601

Do usuwania silikonu i czyszczenia hamulców, wolny od chlorowcowanych węglowodorów

ca. 6

łagodny

100

< 0,1%

ok. - 2 °C
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HAKU® 1025-258

Do czyszczenia i odtłuszczania na bazie rozpuszczalnika, wolny od chlorowcowanych
węglowodorów

ok.. 30

łagodny

100

< 0,1%

ok.. + 29 °C

HAKU® 1025-800

Do czyszczenia i odtłuszczania, wolny od chlorowcowanych węglowodorów

ok. 27

łagodny

100

< 0,1%

ok.. + 29 °C

HAKU® 1025-700

Do czyszczenia i odtłuszczania, wolny od chlorowcowanych węglowodorów

ok. 25

charakterystyczny 100

ca. 20%

ok.. + 27 °C

HAKU® 1025-810-1

Środek czyszcząco – odtłuszczający na zimno, nie zawiera chlorowcowanych węglowodorów

ok. 45

charakterystyczny 100

ca. 20%

ok. + 34 °C

HAKU® 1025-900

Środek czyszcząco – odtłuszczający na zimno, nie zawiera chlorowcowanych węglowodorów

ok. 150

łagodny zapach

< 0,1%

ok. + 61 °C

HAKU® 1025-750

Środek czyszcząco – odtłuszczający na zimno, nie zawiera chlorowcowanych węglowodorów

ok. 160

charakterystyczny 100

ca. 20%

ok.. + 62 °C

HAKU® 1025-920

Środek czyszcząco – odtłuszczający na zimno, nie zawiera chlorowcowanych węglowodorów

90 - 100

prawie bezwonny

100

< 0,1%

ok. + 62 °C

HAKU® 1025-930

Środek czyszcząco – odtłuszczający na zimno, nie zawiera chlorowcowanych węglowodorów

ok. 153

prawie bezwonny

100

< 0,1%

ok. + 66 °C

HAKU® 1025-975

Wolny od VOC środek do usuwania olejów, tłuszczy i wosku, wolno lotny,
wolny od chlorowcowanych węglowodorów

> 1000

prawie bezwonny

0

ca. 0,3%

ok. +103 °C

100

Środki do mycia, rozcieńczania i odtłuszczania, na bazie rozpuszczalnika
*(20°C) wag. % wg RL 1999/13/EG
Produkt

= przydatność warunkowa
Właściwości

Zastosowanie

Alkid

Epoxy

PU

VOC*

Baza

= przydatność
Punkt zapłonu

NIKUTEX® 1900

Silne rozpuszczalniki do mycia i czyszczenia do lakierów na
bazie rozpuszczalników

wcieranie,
zanurzenie

++ ++ ++

100

Estry, ketony, alkohole,
alif. i arom. węglow.

ok. -17 °C

NIKUTEX® 1994

Rozcieńczalnik do farb wodnych i farb na bazie
rozpuszczalnika

wcieranie,
zanurzanie, płukanie

+

+

100

Eter glikolu

ok.. 33 °C

NIKUTEX® 2612

Rozcieńczalnik do lakierów rozp. 1K i 2K

wcieranie,
zanurzanie, płukanie

+

++ ++

30

Estry

ok.. 41 °C

NIKUTEX® 2618

Wzmacniacz do rozpuszczalników, rozcieńczalników do farb
na bazie rozpuszczalników

wycieranie,
zanurzanie, płukanie

+

++ ++

19

Estry

ok. 48 °C

NIKUTEX® 1962-1

Rozcieńczalnik o silnych właściwościach czyszczących
do farb na bazie rozpuszczalników, szybko lotny

wycieranie,
zanurzanie, płukanie

100

Ketony

ok.. -15 °C

NIKUTEX® 880

Odtłuszczanie i czyszczenie, łagodny zapach, nie wpływa
negatywnie na powłoki, szybko lotny

wycieranie,
zanurzanie, płukanie

100

Węglowodory
alifatyczne

ok. -2 °C

NIKUTEX® 5025

Silny rozpuszczalnik do czyszczenia i odtłuszczania

wycieranie,
zanurzanie, płukanie

10

Woda, alkohole
modyfikowane

> 100 °C

NIKUTEX® 1837-6

Gotowy do użycia środek myjący do systemów lakierniczych
na bazie wody

wycieranie,
zanurzanie, płukanie

11,6

Woda, glikol

> 100 °C

NIKUTEX® 2003

Do czyszczenia przepływowego i parowego w nowoczesnych, wycieranie,
zamkniętych urządzeniach czyszczących (może być poddany zanurzanie, płukanie
destylacji)

100

Alkohole modyfikowane ok.. 63 °C

NIKUTEX® 2302

Do czyszczenia przepływowego i parowego w nowoczesnych
zamkniętych urządzeniach czyszczących (może być poddany
destylacji)

wycieranie,
zanurzanie, płukanie

100

Mieszanina izoparafin
i modyfikowanych
alkoholi

ok. 60°C

HAKU® 1025-921

Do czyszczenia przepływowego i parowego w nowoczesnych
zamkniętych urządzeniach czyszczących (może być poddany
destylacji), bardzo łagodny zapach

wycieranie,
zanurzanie, płukanie

100

Mieszanina izoparafiny

ok. 60°C
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Produkty do usuwania lakierów

CONTROX®
Grupa produktów o nazwie CONTROX® tworzy bogatą paletę środków opracowanych z myślą
o rozwiązywaniu określonych zadań:
• ciekłe środki działające na zimno (maksymalna robocza temperatura 20 °C) zawierające lub niezawierające
chlorek metylenu;
• środki w postaci pasty, zawierające lub nie zawierające chlorek metylenu i służące do zdejmowania powłok
lakierniczych z przedmiotów wielkogabarytowych oraz stacjonarnych urządzeń i instalacji;
• środki nieorganiczne działające na gorąco (temperatura robocza do ok. 90 °C), do zdejmowania powłok
lakierniczych z przedmiotów żelaznych i stalowych;
• środki organiczne działające na gorąco (temperatura robocza do ok. 90 °C) do zdejmowania powłok lakieru
z powierzchni nieżelaznych, np. z wadliwie polakierowanych przedmiotów aluminiowych;
Posiadamy w naszej ofercie ponad 100 produktów umożliwiających niezawodne usuwanie najczęściej spotykanych
warstw lakierniczych i pokryć, w tym lakierów dwuskładnikowych i farb elektroforetycznych. Organiczne środki
do usuwania lakierów na gorąco można po użyciu poddać procesowi oczyszczania i w celu podniesienia
efektywności ekonomicznej wykorzystać ponownie po uprzedniej regeneracji pozwalającej odzyskać pierwotne
parametry świeżego produktu.
CONTROX® jako środek do usuwania lakieru przeznaczony jest do usuwania prawie wszystkich pokryć lakierniczych
z części metalowych i niektórych tworzyw sztucznych.
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Odlakierowywanie na zimno
Produkt

Temperatura odlakierowywania

Baza

Stosowane stężenie

Zastosowanie

CONTROX® 249 DV

ok. 20 °C

Dichlorometan / zasadowy

100%

Do wszystkich farb, do metali nieżelaznych

CONTROX® 504

ok. 20 °C

Rozpuszczalnik zasadowy, wolny
od DCM, wolny od NMP

100%

Do wszystkich farb, do metali nieżelaznych, warunkowo
może być użyty do aluminium

Pasty do odlakierowywania
Produkt

Temperatura odlakierowywania

Baza

Stosowane stężenie

Zastosowanie

CONTROX® B 39

ok. 20 °C

Dichlorometan

100%, pasta

Wszystkie farby, do metali żelaznych i aluminium

CONTROX® B 71

ok. 20 °C

Rozpuszczalnik, wolny od DCM,
wolny od NMP

100%, pasta

Do elewacji oraz farb 1-składnikowych na wszystkich
podłożach

CONTROX® B 73

ok. 20 °C

Rozpuszczalnik/ kwaśny, wolny
od DCM, wolny od NMP

100%, pasta

Wszystkie farby, do metali żelaznych i warunkowo
do aluminium

Odlakierowywanie na gorąco metali nieżelaznych (aluminium, itd.)
Produkt

Temperatura odlakierowywania

Baza

Stosowane stężenie

Zastosowanie

CONTROX® E 155

ok. 80 °C

Rozpuszczalnik / kwaśny, wolny
od NMP

100 % lub 50%

Wszystkie farby, do metali nieżelaznych, warunkowo
do aluminium

CONTROX® E 162

20 - 80 °C

Rozpuszczalnik / alkaliczny, wolny
od NMP

100%

Wszystkie farby (także KTL), do metali żelaznych
aluminium i metali nieżelaznych; farby poliestrowe
usuwa w zaledwie 20 °C

Odlakierowywanie na gorąco stali
Produkt

Temperatura odlakierowywania

Baza

Stosowane stężenie

Zastosowanie

CONTROX® E 144

80 - 90 °C

Ług / rozpuszczalnik / amina

50%

Wszystkie farby, do metali żelaznych, stały mechanizm
działania, nie ulega starzeniu

CONTROX® E 230

80 - 90 °C

Ług / rozpuszczalnik

50%

Wszystkie farby, do metali żelaznych (także do
odlakierowania natryskowego)

Dodatki, środki przyspieszające działanie odlakierowujące
Produkt

Baza

Zastosowanie

CONTROX® EB 313

Rozpuszczalnik / alkaliczny

Wzmacniacz / aktywator do CONTROX® E162

CONTROX® EB 252

Rozpuszczalnik

Organiczny przyspieszacz do CONTROX® E 144, CONTROX® E 230

CONTROX® EB 281

Rozpuszczalnik / dodatki

Koncentrat jako dodatek do kąpieli odlakierowujących (z wodą i solanką)
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Procesy przygotowania powierzchni

DECORRDAL®
DECORRDAL®40
Środki do fosforanowania żelazowego
Grupa produktów DECORRDAL®40 przeznaczona jest do fosforanowania żelazowego różnego rodzaju powierzchni
metalowych, w wyniku którego powstaje ochronna warstwa fosforanów żelaza. Produkty te można stosować
w technologiach zanurzeniowych, natryskowych oraz w natrysku wysokociśnieniowym. Są to ciekłe produkty
o podwójnym działaniu (odtłuszczanie i fosforanowanie), które w bezpieczny i ekonomiczny sposób mogą być
dozowane do układu za pomocą pompy sterowanej odczytem pH, co zapewnia ich optymalne wykorzystanie.
Produkty DECORRDAL®40 charakteryzują się niewielką ilością wytwarzanych szlamów oraz tym, że zabezpieczają
pofosforanowane części przed korozją, również w czasie przerw w pracy (postój instalacji).
Ponad 150 receptur produktu stanowi świadectwo naszej fachowości i doświadczenia.
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Środki wytrawiające i odrdzewiające
Produkt

Właściwości

Uwagi

Stężenie

DECORRDAL® 20-1

Neutralny, płyn do usuwania wszystkich tlenków, rdzy,
odkamieniania, środek neutralny

Żelazo i metale nieżelazne, w zależności od termicznego
usuwania zadziorów lub cięcia laserowego metodą
zanurzeniową, zalewową lub natryskową

3 - 5% metoda natryskowa
5 - 15% metoda zanurzeniowa

DECORRDAL® 29-54

Środek odrdzewiający na bazie kwasu fosforowego, płynny

Do części żelaznych i stalowych, metodą zanurzeniową

20 - 50%

DECORRDAL® 29-6-1

Środek odrdzewiająco-odtłuszczający na bazie kwasu
fosforowego, płynny

Do części żelaznych i stalowych poprzez zanurzenie
lub pędzlem

20 - 50%

DECORRDAL® 35-52

Czyszczenie, odkamienianie, odszlamianie urządzeń,
instalacji, wymienników ciepła

Urządzenia ze stali nierdzewnej

5 - 15%

DECORRDAL® 35-86-1

Środek do aluminium i stali ocynkowanej

Do natrysku i w zanurzeniu

3 - 6%

DECORRDAL® AL 10-22

Płynny środek do aluminium, zasadowy, jednoczesne
odtłuszczenie

Płynny środek do aluminium, zasadowy, jednoczesne
odtłuszczenie

5 - 20%

DECORRDAL® 47-3

Produkt kombinowany myjąco–fosforujący do odrdzewiania
i fosforanowania

Duże metalowe elementy żelazne

W stanie dostarczonym

Środki do chromianowania
Produkt
DECORRDAL® AL 45 ST oraz
TONER AL 45 ST
DECORRDAL® AL 33-1

Właściwości

Uwagi

Stężenie

Chromianowanie zielone i transparentne, system
dwuskładnikowy, płynny, opalizująco-zielony do koloru
ciemnobrązowego, ewentualnie przezroczysty

Do aluminium i stopów, ocynkowanych powierzchni
stalowych metodą natryskową

1,7% DECORRDAL® AL 45 ST
+ 0,4% TONER AL 45 ST

Chromianowanie żółte, produkt płynny, żółte odcienie
opalizujące

Do aluminium i stopów ograniczonych, ocynkowanych
1% DECORRDAL® AL 33-1
powierzchni stalowych metodą natryskową lub zanurzeniową

Środki do bezchromowej obróbki konwersyjnej
Produkt
DECORRDAL® AL 230 A

Właściwości

Uwagi

Stężenie

System dwuskładnikowy, przezroczysta warstwa

Aluminium i stopy - natryskowo lub przez zanurzenie

1,5% + 0,3%

System jednoskładnikowy, przezroczysta warstwa,
metoda bez spłukiwania

Aluminium i stopy aluminium, magnez i jego stopy

1,5%

DECORRDAL® AL 270 OR
DECORRDAL® AL 240 A

Środki do odtłuszczania i fosforanowania żelazowego
Produkt

Właściwości

Uwagi

Stężenie

DECORRDAL® 40-2 SAZ

Płynne fosforanowanie żelazowe

Do żelaza, aluminium, cynku, w zanurzeniu
lub w strumieniu pary

2 - 3%

DECORRDAL® 40-28-4 SAZ

Natryskowy środek odtłuszczająco-fosforanujący
o znakomitym efekcie odtłuszczającym i zapewniający
bardzo dobrą ochronę antykorozyjną

Do stali, cynku, aluminium, metodą natryskową

1,0 - 2%

DECORRDAL® 40-47

Płynny, natryskowy środek odtłuszczająco-fosforanujący

Do żelaznych części metalowych, żeliwa, metodą natryskową 1 - 1,5 %

DECORRDAL® 40-55

Środek do fosforanowania żelazowego, produkt uniwersalny,
do systemów zegarowych, długich czasów serwisowych,
niskopienny, produkt niskotemperaturowy

Do żelaza, stali, metodą natryskową

0,7 - 2,2%

DECORRDAL® 40-87

Natryskowy środek odtłuszczająco-fosforanujący również
do obróbki międzyoperacyjnej, słabo-pieniący

Do stali, żelaza, żeliwa i metali nieżelaznych, metodą
natryskową

1 - 1,5%
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DECORRDAL®300, DECORRDAL®500
Środki do fosforanowania cynkowego
Produkty DECORRDAL® z serii 300 przeznaczone są do fosforanowania cynkowego dotowanego cynkiem, niklem
i manganem, a zatem opierają się na klasycznej technologii trójkationowej.
Seria DECORRDAL®500 obejmuje grupę naszych wypróbowanych, bezniklowych i bezazotynowych produktów
do fosforanowania przed malowaniem.
Ponad 60 produktów znajdujących zastosowanie w praktyce przemysłowej, poczynając od czyszczenia i odtłuszczania
poprzez aktywację i fosforanowanie cynkowe, a kończąc na pasywacji, dowodzi naszej fachowości w tej dziedzinie.
W celu osiągnięcia przez naszych klientów jak najlepszej jakości i opłacalności, proponujemy optymalny produkt
oraz kolejność etapów procesu, a także najlepszą metodę fosforanowania cynkowego.

DECORRDAL®AL
Środki do chromianowania aluminium
Grupa produktów o nazwie DECORRDAL®AL obejmuje środki do chromianowania żółtego i zielonego części
wykonanych z ocynkowanej stali oraz aluminium.
Do wytwarzania warstw konwersyjnych na stopach aluminiowych oferujemy również bezchromowe produkty i technologie.
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DECORRDAL® 40-28-8 SAZ

Środek do fosforanowania żelazowego, płynny, nie zawiera
środków powierzchniowo-czynnych

Do żelaza, aluminium, cynku, metodą natryskową,
natryskiwania i zanurzeniową

1 - 2%

DECORRDAL® 40-132

Środek do fosforanowania żelazowego i pasywacji, płynny,
silne właściwości odtłuszczające, jednolite powstawanie
warstw ochronnych

Do żelaza metodą zanurzeniową lub zalewową

1,5 - 3%

DECORRDAL® 40-45

Płynny środek do odtłuszczania natryskowego, nawet dużych Do stali, stali nierdzewnej, aluminium i ocynku metodą
ilości aluminium, poprawia przyczepność lakieru i ochronę
natryskową
antykorozyjną, tworzy regularną warstwę fosforanową
na powierzchniach stalowych, możliwe powłoki opalizujące
na stopach aluminium

0,8 - 1,5%

Organiczne środki odtłuszczająco-fosforanujące
Produkt

Właściwości

Uwagi

Stężenie

DECORRDAL® LZ 1

Dodatek do rozcieńczalników, mieszanina organiczna
Dodatek do środków fosforanowania organicznego
utrzymuje równomierną zawartość substancji stałych
przez zanurzenie
w kąpieli uzupełniając straty powstające podczas parowania

W stanie dostarczonym

DECORRDAL® 92

Organiczny płynny środek odtłuszczająco-fosforanujący
z organicznymi rozpuszczalnikami

Organiczny płynny środek odtłuszczająco-fosforanujący
z organicznymi rozpuszczalnikami

W stanie dostarczonym

DECORRDAL® 97-21

Organiczny płynny środek odtłuszczająco-fosforanujący
z organicznymi rozpuszczalnikami

Do żelaza, stali, żeliwa, aluminium, części galwanizowanych, W stanie dostarczonym
części w zanurzeniu jednokomorowym

Środki do fosforanowania cynkowego
Produkt

Właściwości

Uwagi

Stężenie

DECORRDAL® 50-16

Płynny środek do fosforanowania cynkowego tworzący
powłokę cynkową, grubość powłoki 5 - 30 g/m²

Do stali, żelaza - metodą zanurzeniową

3 - 12%

DECORRDAL® 50-30

Tworzy drobnokrystaliczną warstwę fosforanowo–cynkową,
grubość powłoki > 5 g / m², redukcja osadów, łatwość
użycia

Do stali, w procesie zanurzenia

15 - 20%

DECORRDAL® 50-31
DECORRDAL® 300

Fosforanowanie cynkowe, proces trójkationowy

Do stali, cynku, aluminium w procesie zanurzeniowym
i w natrysku

5%

DECORRDAL® 500

Bezniklowe i bezazotynowe fosforanowanie cynkowe

Do stali i aluminium, w procesie zanurzeniowym i w natrysku 5%

DECORRDAL® 25-1

Środek do pasywacji, kwaśny, bezchromowy roztwór
stosowany jako roztwór po płukaniu przed nałożeniem
warstwy organicznej

Do cynku lub żelaznych powierzchni fosforanowych
w procesie zanurzeniowym i w natrysku

AKTIVATOR CT 6
(sole aktywujące)

Wymagane zastosowanie przed fosforanowaniem cynkowym W górnej kąpieli płuczącej fosforanowania cynkowego
ma korzystny wpływ na strukturę krystaliczną, jak również
w procesie zanurzeniowym i w natrysku
ciężar powłoki, różne produkty dostępne w zależności
od potrzeb procesowych
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0,6 - 0,9%

0,1 - 0,3% w wodzie
demineralizowanej

CONSERVE IT

Środki antykorozyjne

CUSTOS®
Do grupy produktów CUSTOS® należy ponad 400 opracowanych i wytwarzanych środków do ochrony przed korozją,
zapewniających zarówno ochronę czasową na okres kilku dni magazynowania w zamkniętej hali, jak i wielomiesięczne zabezpieczenie przed korozją w czasie składowania części pod dachem na otwartym placu magazynowym.
Dla zapewnienia naszym klientom maksymalnej efektywności i opłacalności w przetwórstwie metali dokonujemy
wyboru najbardziej optymalnego produktu oraz służymy radą w zakresie sposobu stosowania tego produktu.
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Środki do ochrony przed korozją
Rozpuszczalne w wodzie inhibitory korozji
Produkt

Uwagi

CUSTOS® 625
Stosowanie w kąpielach płuczących, kąpielach tzw. wymuszanych i różnych systemach wodnych. Może być również użyty jako neutralny środek czyszczący
w metodzie natrysku. Inhibitor dla metali kolorowych.

CUSTOS® 625
CUSTOS® 633

Olej do ochrony przed korozją, niezawierający LZO (VOC)
CUSTOS® 10-12 AZ

Bardzo cienka, bardzo skuteczna warstwa ochronna. Absolutnie nie zawiera rozpuszczalników.

Środki o cienkiej warstwie konserwującej
CUSTOS® 20-73
HAKUDREN® 7 MS 17

Szczególnie cienka warstwa ochronna i stosunkowo szybkie schnięcie. Zawartość rozpuszczalników <80%.

Środki do długoterminowej ochrony przed korozją
CUSTOS® 40-42
CUSTOS® 50-8

Czas trwania ochrony przed korozją znacznie ponad 12 miesięcy poprzez warstwy ochronne zawierające wosk lub bitum

Oleje emulgujące do ochrony przed korozją
CUSTOS® 70-51-4
CUSTOS® 70-51

W postaci emulsji do konserwacji i również do jednoczesnego oczyszczania metodą natryskową w temperaturze 50 - 70 °C

CUSTOS® 70-74

Środki wypierające wodę z ochroną antykorozyjną
HAKUDREN® 1 MM 12

Prawie całkowicie odparowuje, bardzo skuteczny środek wypierający wodę

HAKUDREN® 7 MM 42

Środek wypierający wodę, z ochroną antykorozyjną przez kilka miesięcy w pomieszczeniach składowania

HAKUDREN® 7 MM 61

Ubogi w VOC (< 20 %) środek wypierający wodę, z ochroną antykorozyjną

Rozpuszczalna masa zanurzeniowa
PLASTELOX® 2000

Termoplastyczne tworzywo sztuczne wytwarzane w procesie zanurzenia w temperaturze 150 - 160 ° C. Wielokrotnego użytku. Skuteczna ochrona przed korozją
i uszkodzeniami mechanicznymi.

Innowacyjne produkty mają swoją cenę,
pomagają jednak oszczędzić czas i pieniądze.
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Środki do koagulacji lakierów

ISOGOL®
Nasza grupa produktów Isogol® obejmuje ponad 150 opracowanych i wytwarzanych środków do koagulacji lakierów.
Tak znaczna liczba koagulantów jest niezbędna, gdyż oprócz samego procesu wydzielania lakieru z wody wpływ
na recepturę posiada również typ instalacji lakierniczej oraz sposób usuwania z wody skoagulowanego lakieru.
Należy również zapewnić możliwość koagulacji w jednej instalacji zarówno lakierów rozpuszczalnikowych,
jak i wodnych. Ponadto koagulanty muszą zagwarantować niski poziom piany, co stanowi jeden z parametrów
zapewniających niezawodne i opłacalne funkcjonowanie instalacji.
Isogol® tworzy w wodzie obiegowej bardzo aktywne kłaczki, wiążące wprowadzony do obiegu lakier
(tzw. “Overspray”) i zapobiegające jego przyklejaniu się do ścianek.
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Środki do koagulacji lakierów
Produkt

Farby / lakiery

Zachowanie

Konsystencja

Zalecenia /właściwości

ISOGOL® 296-1

Farby rozpuszczalnikowe

Sedymentacja

Ciecz o konsystencji pasty

Do wszystkich łatwo odklejanych
powłok lakierniczych

ISOGOL® 441

Farby rozpuszczalnikowe

Sedymentacja

Płynna

Szczególnie silny efekt
sedymentacji

ISOGOL® 520-2

Farby rozpuszczalnikowe

Flotacja

Postać pasty

Szczególnie silny efekt flotacji

ISOGOL® 535

Farby rozpuszczalnikowe

Flotacja

Płynna

Do wszystkich trudno odklejanych
powłok lakierniczych

ISOGOL® 550

Farby rozpuszczalnikowe

Flotacja

Postać pasty

Do trudno odklejanych powłok
lakierniczych

ISOGOL® 557

Farby rozpuszczalnikowe

Flotacja

Postać pasty

(Płatkowanie od 5 ° dH) przy
obiegu wody miękkiej

ISOGOL® 577

Farby rozpuszczalnikowe

Flotacja

Postać pasty

Do trudno odklejanych powłok
lakierniczych, silny efekt flotacji

ISOGOL® 428

Farby wodne

Sedymentacja

Płynna

Do farb wodnych o dużej
zawartości emulgatora

ISOGOL® 529

Farby wodne

Sedymentacja

Ciecz o konsystencji pasty

Silny efekt sedymentacji

ISOGOL® 570-1

Farby wodne

Flotacja

Postać pasty

Zawiera dodatki przeciwpieniące

ISOGOL® 503

Farby rozpuszczalnikowe i wodne

Sedymentacja

Płynna

Do zbiorczej koagulacji wody
i odpowiednich farb bazowanych
na rozpuszczalnikach

ISOGOL® 548

Farby rozpuszczalnikowe i wodne

Sedymentacja

Płynna

Nadaje się do wszystkich
lakierów, szczególnie lakierów
bezbarwnych

Środki pomocnicze do koagulacji
Produkt

Zastosowanie / właściwości

T 400®-96

Środek do flotacji i sedymentacji do wodnych lakierów emulsyjnych

T 400®-103

Środek do flotacji i sedymentacji do wodnych lakierów emulsyjnych (Koncentrat)

Additiv 40

Środek pomocniczy do sedymentacji

Entschäumer 109

Niemieszalny z wodą środek powierzchniowo czynny przeciwpieniący

Entschäumer 145

Wysoko emulgujący środek przeciwpieniący sprzyjający sedymentacji

Entschäumer 155

Stosowany do usuwania piany, względnie zmniejszania jej ilość

Entschäumer 171-1

Częściowo emulgujący, środek przeciwpieniący, zwłaszcza odpowiedni do farb do na bazie wody

Entschäumer 203

Częściowo emulgujący, środek przeciwpieniący o bardzo dobrych właściwościach uniwersalnych

Additiv 67

Środek do ustawiania odpowiedniego pH i poprawy flokulacji (np. do ISOGOL® 548)
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Środki do uzdatniania wody

T400®, ADDITIV®
Produkty z grupy T 400® znajdują zastosowanie przy obróbce ścieków przemysłowych. Ilość ponad 100 receptur
preparatów bierze się z bardzo zróżnicowanych składów chemicznych ścieków oraz z dywersyfikacji konstrukcji
istniejących mechanizmów oczyszczania, a także jest pochodną różnych technik filtracji.
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Płynne środki do uzdatniania ścieków wodnych
Produkt

Składniki

Właściwości

T 400®-75

Sole nieorganiczne

Rozszczepianie ścieków alkalicznych (np. wytrącanie zemulgowanej powłoki, wytrącanie metali ciężkich,
flokulacja zawiesin)

T 400®-78

Sole nieorganiczne

Rozszczepianie ścieków kwasowych (np. wytrącanie metali ciężkich, flokulacja zawiesin, flokulacja KTL- wody
spłukującej)

T 400®-117

Sole nieorganiczne

Środek do wytrącania metali ciężkich (stosuje się, gdy wytrącanie wodorotlenku konwencjonalną metodą nie jest
możliwe na przykład, w ściekach kompleksotwórczych)

T 400®-49-1

Polimery organiczne

Powiększenie płatków flokulacyjnych, poprawia oczyszczanie wody

T 400®-96

Polimery organiczne

Powiększenie płatków flokulacyjnych, poprawia oczyszczanie wody, środek do koagulacji lakierów wodnych.
Może także być używany jako środek pomocniczy przy koagulacji lakierów wodnych

T 400® D1

Polimery organiczne

Demulgator do wstępnego rozszczepiania emulsji oleistych

Proszkowe środki do uzdatniania ścieków wodnych
Produkt

Składniki

Właściwości

T 400®-15

Sole nieorganiczne, krzemiany
warstwowe, polimery organiczne

Środek do rozdzielania ścieków neutralnych (flokulacja zemulgowanych farb i lakierów, demulgacja i flokulacja
olejów, wytrącanie metali ciężkich, flokulacja zawiesin)

T 400®-100

Sole nieorganiczne, organiczne
polimery

Środek do rozdzielania ścieków kwasowych (na przykład woda fosforanowa)

T 400®-129

Sole nieorganiczne, krzemiany
warstwowe, polimery organiczne

Środek do rozdzielania silnie zanieczyszczonych ścieków neutralnych (flokulacja zemulgowanych farb i lakierów,
demulgacja i flokulacja olejów, wytrącanie metali ciężkich, flokulacja zawiesin)

Środki do uzdatniania wody chłodniczej
Produkt

Właściwości

ADDITIV KW 117

Dodatek do otwartych systemów chłodzenia, płynny stabilizator twardości, środek dyspergujący, inhibitor korozji

ADDITIV KW 304

Płynny - o szerokim spektrum biocydów przeciwko bakteriom, glonom i grzybom

ADDITIV KW 405

Płynny pochłaniacz tlenu w kotłach spożywczych

ADDITIV KW 406

Zmiękczacz wody użytkowej (do spożycia) w kotłach

ADDITIV KW 501

Płynny dodatek do zamkniętych systemów chłodzenia, zawiera stabilizatory twardości, środki dyspergujące, inhibitory korozji

ADDITIV KW 607

Do usuwania złogów wapiennych z kotłów - płynny

Stosujemy najbardziej wydajne technologie
z myślą o ochronie środowiska
i zasobów naturalnych.
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