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KRAHN CHEMIE – SOLIDNY PARTNER
WITAMY W KRAHN CHEMIE. Jako niezależny dystrybutor
produktów chemicznych i partner handlowy wiodących produ
centów łączymy elementy, które razem przynoszą więcej: rynki
z innowacjami, przetwórców z producentami oraz zapytania z
rozwiązaniami.

W KRAHN Chemie znajdą Państwo wszystko, co cenią sobie
przetwórcy z branży chemicznej: szeroką paletę produktów
międzynarodowych, czołowych producentów, fachowe doradztwo

techniczne, usługi laboratoryjne i ponadprzeciętną obsługę klien
tów. Odpowiadamy Państwa wymaganiom odnośnie szybkości,
elastyczności i jakości oraz jako mocny i godny zaufania partner
wspieramy Państwa naszym doświadczeniem od ponad 100 lat.

Chętnie Państwu doradzimy!
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GRUPA PRODUKTÓW NAZWA HANDLOWA PRODUCENT OPIS PRODUKTU

Diole EH Diol Gulf Chemical 
International

2etyloheksano1,3diol, przedłużacz łańcuchowy i środek 
modyfikujący do systemów PU.

Dwuhydrazydy ADH Otsuka  
Chemical

Dwuhydrazyd kwasu adypinowego i izoftalowego Środek 
sieciujący do systemów PU, butadienowych i akrylowych.

Promotor 
przyczepności

SiSiB® PC Nanjing SiSiB 
Silicones

Silany organofunkcyjne poprawiające przyczepność klejów 
i mas uszczelniających.

Środki sprzęgające SiSiB® PC Nanjing SiSiB 
Silicones

Silany będące chemicznymi łącznikami między nieor
ganicznym wypełniaczem a matrycą polimerową oraz 
sieciującowzmacniające silikonowe masy uszczelniające.

Osuszacze SiSiB® PC Nanjing SiSiB 
Silicones

Szybko hydrolizujące silany winylowe stosowane jako 
środki osuszające, stosowane np. w utwardzanych 
wilgocią hybrydowych uszczelniaczach.

Reologiczne dodatki 
modyfikujące

CLAYTONE® BYKChemie Pochodna bentonitu, organofilowy zagęstnik tiksotropujący 
i antysedymentacyjny dla układów rozpuszczalnikowych. 
Dostępny także w wersji samoaktywującej i łatwo dysper
gowalnej.

GARAMITE® BYKChemie Łatwe do zdyspergowania dodatki reologiczne oparte 
na mieszanej technologii mineralnej do nienasyconych 
poliestrów, żywic epoksydowych i winyloestrowych, które 
zapewniają doskonałe właściwości przeciwsedymentacyj
ne, przeciw osadzaniu się i przeciwko synerezom.

LAPONITE® BYKChemie Całkowicie syntetyczne dodatki reologiczne do sys
temów wodnych o właściwościach tiksotropowych. 
Charakteryzują się doskonałą przejrzystością, połyskiem 
i gładkością w lakierach. Dostępne w postaci łatwo 
dyspergującego proszku lub gotowej do użycia wodnej 
dyspersji.

OPTIFLO® BYKChemie Środki zagęszczające do systemów wodnych, oparte 
o technologiI HEAT i HEUR. Stosowane do uzyskania 
żądanej lepkości użytkowej i poprawy stabilności 
przechowywania. Wykazują lepszą odporność na wodę  
i korozję w porównaniu do innych zagęszczaczy.

OPTIGEL® BYKChemie Dodatki reologiczne na bazie smektytu do systemów 
wodnych, o właściwościach tiksotropowych, łatwe do 
zdyspergowania.

TIXOGEL® BYKChemie Organofilowa pochodna bentonitu jako tiksotropowy 
środek zagęszczający i środek zapobiegający sedymen
tacji w systemach powłok rozpuszczalnikowych. Produkt 
dostępny również w wersji aktywowanej samoczynnie i 
łatwo dyspergowalnej.

Środki zwilżające  
i Środki dyspergujące

ANTITERRA® BYKChemie Dodatki zwliżającodyspergujące poprawiające stabilizację 
pigmentów w systemach bezrozpuszczalnikowych,  
rozpuszczalnikowych i wodnych.

ANTITERRA® U BYKChemie Deflokulujące dodatki zwilżającodyspergujące 
poprawiające zwilżanie i stabilizację pigmentów suchych 
i dyspersji pigmentów w systemach bezrozpuszczal
nikowych i rozpuszczalnikowych.

DISPERBYK® BYKChemie Dodatki modyfikujące do redukcji lepkości i stabilizacji 
pigmentów oraz wypełniaczy w systemach wodnych.

DODATKI MODYFIKUJĄCE

KLEJE & ŚRODKI USZCZELNIAJĄCE
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GRUPA PRODUKTÓW NAZWA HANDLOWA PRODUCENT OPIS PRODUKTU

Adypiniany DOA Plastify DOA, adypinian dietyloheksylu, jest również znany pod 
nazwą adypinian dioktylu. Plastyfikator jest stosowany w 
przetwórstwie PCW, np. w spożywczych foliach opako
waniowych, uszczelkach, rurach, wężach, wykładzinach 
podłogowych i kablach.

Benzoesany Jayflex™ MB10 ExxonMobil 
Chemical

Benzoesan izodecylu, plastyfikator  całkowicie bezftala
nowy. Niska lepkość, krótki czas żelowania nawet w 
niskich temperaturach. Niska lotność, wyjątkowo jednolita 
struktura spieniania.

Cytrynian Sucroplast ATBC Sucroal Bioplastyfikator, kompatybilny z wieloma polimerami. 
Polecany do aplikacji, w których wymagany jest kontakt  
z żywnością.

Estry Fosforanowe Santicizer® Valtris Specialty 
Chemicals

Specjalistyczne bezhalogenowe plastyfikatory 
uniepalniające i ograniczające dymienie. 
Doskonała kompatybilność z wieloma polimerami, a także 
kauczukami.

Ftalany Chemflexx 911P The Chemical 
Company

Niskolotny liniowy plastyfikator o długości łańcucha  
C9C11.

Produkty plastyfikowane plastyfikatorem Chemflex 
przewyższają zdecydowanie odpornością na warunki 
atmosferyczne i UV inne plastyfikowane tworzywa.

Jayflex™ DIDP 
Jayflex™ DINP

ExxonMobil 
Chemical

Podstawowy, wysokocząsteczkowy, uniwersalny 
 plastyfikator stosowany w szerokiej gamie klejów i szczeliw. 
Ze względu na budowę chemiczną, produkt cechuje się 
dobrymi właściwościami plastyfikującymi, niską migracją  
i wypacalnością. 
Produkt prezentuje optymalny stosunek jakości i ceny. 
Jayflex™ DINP oraz Jayflex™ DIDP z powodzeniem mogą 
być stosowane w klejach poliuretanowych, akrylowych, 
systemach silanowych czy na bazie MSpolimeru. 
 
 
Jayflex DINP polecany jest do klejów poliuretanowych, 
akrylowych czy do systemów silanowych.

Jayflex™ DIUP ExxonMobil 
Chemical

Wysokocząsteczkowy  plastyfikator o długości łaćucha 
węgla C 11, stosowany  w szerokiej gamie klejów i szcze
liw na bazie poliuretanu, akrylu i MS polimerach. 
Wykazuje dobre właściwości plastyfikujące i poprawia 
właściwości mechaniczne plastyfikatów.

Jayflex™ DTDP ExxonMobil 
Chemical

Wysokocząsteczkowy plastyfikator rekomendowany w 
aplikacjach odpornych na wysokie temperatury i aplikac
jach o wysokiej rezystywności. Polecany do produkcji 
kabli. Plastyfikator o długości łańcucha C 13 zawdzięcza 
wyjatkowo niską lotność. Stosowany w szczeliwach  
poliuretanowych, akrylowych i na bazie MS polimeru.

PLASTYFIKATORY

KLEJE & ŚRODKI USZCZELNIAJĄCE
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GRUPA PRODUKTÓW NAZWA HANDLOWA PRODUCENT OPIS PRODUKTU

Ftalan benzylu Santicizer® Valtris Specialty 
Chemicals

Plastyfikatory na bazie ftalanów łączą w sobie następujące 
właściwości: niska lotność i odporność na ekstrakcję. 
Wszechstronny plastyfikator kompatybilny z bardzo 
szeroką gamą żywic, tworzyw i kauczuków.

Heksaniany OXSOFT® 3G8 Oxea Plastyfikator stosowany głównie do produkcji folii PVB do 
szkla laminowanego, może być używany również w przet
wórstwie PCW lub PU. Warto podkreślić, że użycie tego 
plastyfikatora przekłada się na doskonałą elastyczność w 
niskich temperaturach.

Plastyfikatory  
benzylowo   
karboksylowe

Santicizer  
PLATINUM® P1400

Valtris Specialty 
Chemicals

Bezftalanowy plastyfikator szybko solwatujący, 
prezentujący wysoką kompatybilność i wydajność, o dużej 
trwałości i niskiej rozpuszczalności w wodzie. Produkt 
jest rekomendowany do wielu aplikacji, (np. plastisole, 
pianki, uszczelniacze) i procesów (np. kalandrowania czy 
ekstruzja).

Plastyfikatory  
polimerowe

Santicizer® Valtris Specialty 
Chemicals

Polimeryczne adypiniany to plastyfikatory 
charakteryzujące się doskonałą odpornością na migrację i 
ekstrakcję.
 
W gamie tych plastyfikatorów istnieją takie, która mają 
dopuszczenia do kontaktu z żywnością. 

Specialty Blends OXSOFT® DUO1 Oxea Niski profil migracji w połączeniu z korzystnymi 
możliwościami przetwórstwa. Niska lepkość pro
duktu zapewnia łatwość przetwórstwa. Dodatkowo 
OXSOFT® DUO1 charakteryzuje się bardzo korzystnymi 
właściwościami w niskich temperaturach. 

OXSOFT® DUO1 to produkt zalecany w takich zastosowa
niach jak: sztuczna skóra, posadzki, membrany dachowe, 
folie PVC, tkaniny powlekane, kable specjalne.

OXSOFT® DUO2 Oxea OXSOFT® DUO2 charakteryzuje się dodatkowo ulepszo
nym profilem migracji w stosunku do OXSOFT® DUO1, 
jednak jest to wciąż produkt łatwy do obróbki. Doskonała 
odporność na ekstrakcję i parametry zmatowienia 
powierzchni. Produkt OXSOFT® DUO2 jest zalecany do 
zastosowań, w których istotne znaczenie ma migracja.

Tereftalany Plast Soft DOTP Plastifay Standardowy bezfatlanowy plastyfikator Tereftalan oktylu 
stosowany jako alternatywa do DINP. Stosowany m.in. w 
aplikacjach mających kontakt z żywnością, zabawkach, 
skórach sztucznych, uszczelkach.

Trimelitany OXSOFT®  
TOTM LE

OXSOFT®

TOTM LE ST

Oxea TOTM, trimelitan tri2etyloheksylu, jest również zna
ny pod nazwą trimelitan trioktylu. Jest to permanentny 
plastyfikator do PCW i innych polimerów. TOTM znajduje 
zastosowanie np. w przyrządach medycznotechnicznych 
oraz w produkcji kabli, w których wymagana jest niska 
lotność, doskonała odporność na wodę i środki myjące na 
bazie detergentów.

PLASTYFIKATORY CIĄG DALSZY

KLEJE & ŚRODKI USZCZELNIAJĄCE
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EVA (etylen/octan 
winylu)

Ateva® Celanese Kopolimery etylenu z octanem winylu (EVA) o zawartości 
octanu winylu do 40% i szerokim zakresem wskaźnika 
płynięcia (MFI) od 0,35 do 850. Typy o wysokiej zawartości 
VA 18% 40% są przede wszystkim stosowane w re
cepturach klejów topliwych oraz w przemyśle tworzyw 
sztucznych.

PVC Formolon® Formosa Plas
tics

Kopolimery i homopolimery PVC.

POLIMERY TERMOPLASTYCZNE

Alkohol Exxal ExxonMobil 
Chemical

Alkohole Exxal™ to rozgałęzione alkohole pierwszorzędowe, 
zawierające w swojej budowie łańcuchy węglowodorowe 
C8 do C13.

Mieszaniny wosków 
(emulsje, zawiesiny, 
pasty)

AQUACER® BYKChemie Dyspersje i emulsje parafinowe na bazie wosków PE, 
PP, PTFE, EVA i carnauba do polepszenia właściwości 
powierzchniowych systemów wodnych.

PRODUKTY POŚREDNIE

GRUPA PRODUKTÓW NAZWA HANDLOWA PRODUCENT OPIS PRODUKTU

Biel tytanowa Ruichem Ruichem Biel tytanowa  dwutlenek tytanu, odmiany anatazowe i 
rutylowe. Doskonała siła krycia, czyste jasne kolory,  
znakomita odporność na UV.

Pasty pigmentowe HYDRASPERSE™ Chromaflo  
Technologies

Koloranty wodne charakteryzujące się wysoką siłą barwy, 
stosowane w instalacjach produkcyjnych wszelkiego  
rodzaju powłok.

TEMACOLOR™ Chromaflo  
Technologies

Koloranty rozpuszczalnikowe i wodne do ekonomicz
nego i efektywnego barwienia powłok przemysłowych. 
Doskonałe parametry użytkowe, takie jak odporność na 
warunki atmosferyczne, substancje chemiczne i wysokie 
temperatury.

Tlenki żelazowe Iron oxide Toda United 
Pigment

Szeroka gama kolorystyczna pigmentów tlenków żelaza. 
Charakteryzują się stałością koloru, wysoką siłą krycia i 
ponadto dobrze dyspergują.

PIGMENTY

KLEJE & ŚRODKI USZCZELNIAJĄCE
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Informacje o produktach

1.  Wszystkie informacje odnośnie właściwości chemicznych i fizycznych naszych produktów, jak również doradztwo techniczne przekazywane w sposób 
ustny, na piśmie lub poprzez testy produktów, świadczymy w dobrej wierze wg. posiadanej wiedzy. Jednakże są one uważane za niezobowiązujące 
wskazówki i nie zwalniają kupującego z własnych badań i prób w celu ustalenia konkretnych właściwości produktów przy docelowym zastosowaniu. 
Kupujący jest sam odpowiedzialny za stosowanie i przetwarzanie produktów, musi jednocześnie przy tym przestrzegać prawnych i urzędowych 
przepisów jak też ewentualnych praw ochrony osób trzecich. Jakiekolwiek odstępstwo od powyższych zasad wymaga pisemnego potwierdzenia ze 
strony producenta. 

2.  Wszystkie produkty sprzedawane i/lub dostarczane przez nas produkty nie są przeznaczone do produkcji wyrobów medycznych, zgodnie z dyrektywą 
UE 93/42/EEC, w szczególności (i) implantów, (ii) środków biobójczych (biocydów), (iii) środków owadobójczych (pestycydów), (iv) farmaceutyków dla 
ludzi lub zwierząt, (v) żywności lub pasz, (vi) kosmetyków.

3. Poza powyższym obowiązują Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Krahn Chemie Polska Sp. z o.o. 

4.  Nasze programy sprzedaży zawierają produkty, które są uznawane za niebezpieczne. Dokładne oznakowanie i klasyfikacja produktów znajduje się w 
kartach charakterystyki.

GRUPA PRODUKTÓW NAZWA HANDLOWA PRODUCENT OPIS PRODUKTU

Utwardzacze żywic 
epoksydowych

ECA 100 NC Dixie Chemical 
Company

Mieszanina HHPA/MHHPA/MTHPA, epoksyutwardzacz do 
wytwarzania wysokousieciowanych tworzyw utwardzal
nych o doskonałych właściwościach fizycznych i elektry
cznych.

HHPA Dixie Chemical 
Company

Bezwodnik kwasu heksawodoroftalowego.

ŚRODKI WIĄŻĄCE
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