
PROGRAM SPRZEDAŻY

Polska

FARBY I LAKIERY



2

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 prze
twórcy z branży chemicznej: szeroką paletę produktów czołowych, 
międzynarodowych producentów, fachowe doradztwo techniczne, 

usługi laboratoryjne i ponadprzeciętną obsługę klientów. Odpo
wiadamy Państwa wymaganiom odnośnie szybkości, elastyczno
ści i jakości oraz jako mocny i godny zaufania partner wspieramy  
Państwa naszym doświadczeniem od ponad 100 lat.

Chętnie Państwu doradzimy!

DODATKI MODYFIKUJĄCE

GRUPA PRODUKTÓW NAZWA HANDLOWA PRODUCENT OPIS PRODUKTU

Dodatki modyfikujące 
reologię

BYK® BYKChemie Ciekłe dodatki do systemów wodnych i rozpuszczalniko
wych dodawane w celu zapobiegania sedymentacji i  
ściekania oraz do kontroli reologii systemu.

CLAYTONE® BYKChemie Pochodna bentonitu, organofilowy zagęstnik tiksotropu
jący i antysedymentacyjny dla układów rozpuszczalniko
wych. Dostępny także w wersji samoaktywującej i łatwo 
dyspergowalnej.

GARAMITE® BYKChemie Łatwo dyspergowalne dodatki reologiczne, do rozpusz
czalnikowych nienasyconych żywic poliestrowych, epok
sydowych i estrów winylu. Zapewnia doskonałe właściwo
ści antysedymentacyjne, zapobiega ściekaniu i synerezie.

HISIL® PPG Produkty HiSil to środki zagęszczające, które znacznie 
podwyższają lepkość i zapobiegają spływaniu z powierzch
ni pionowych. Dzięki temu producenci powłok, klejów i 
uszczelniaczy mogą szybko i ekonomicznie osiągnąć wy
magane właściwości użytkowe i reologiczne.

KROSFLEX® Dynaplak 
Adhesives & 
Starches"

Modyfikowane polimery eteru skrobiowego o dużym za
kresie rozpuszczania, stosowane jako uniwersalny środek 
zagęszczający lub mieszanina do wielu zastosowań.

LAPONITE® BYKChemie W pełni syntetyczne dodatki reologiczne do systemów 
wodnych o właściwościach tiksotropowych. Charakteryzu
ją się doskonałą przejrzystością, połyskiem i gładkością w 
wyrobach lakierniczych. Dostępne w postaci łatwo dys
pergowalnego drobnego proszku lub gotowego do użycia 
produktu rozcieńczonego w wodzie.

OPTIFLO® BYKChemie Środki zagęszczające do systemów wodnych, oparte na 
technologii HEAT i HEUR. Stosowane do uzyskania żą
danej lepkości użytkowej i poprawy stabilności w czasie 
przechowywania.

OPTIGEL® BYKChemie Dodatki reologiczne na bazie smektytu do systemów 
wodnych, o właściwościach tiksotropowych, łatwo dys
pergowalne. Umożliwiają nakładanie grubowarstwowych 
powłok podczas jednorazowego aplikowania bez ryzyka 
ściekania.

PLIOLITE®

PLIOWAY®

Omnova  
Solutions

Reologiczne żywice termoplastyczne stosowane w 
połączeniu z innymi spoiwami np. PLIOWAY. Przeznaczo
ne do farb na podłoża mineralne, stal oraz powłok ognio
chronnych.
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DODATKI MODYFIKUJĄCE CIĄG DALSZY

GRUPA PRODUKTÓW NAZWA HANDLOWA PRODUCENT OPIS PRODUKTU

Dodatki modyfikujące 
reologię

RHEOCIN® BYKChemie Środek tiksotropujący przeznaczony do rozpuszczalniko
wych systemów alifatycznych i farb proszkowych. Popra
wia rozlewność i wyrównywanie powłok.

RHEOTIX® BYKChemie Organiczny dodatek tiksotropujący do aromatycznych 
systemów rozpuszczalnikowych. Wykazuje skuteczne 
działanie tiksotropujące, zagęszczające i zapobiegające 
sedymentacji.

TIXOGEL® BYKChemie Organofilowa pochodna bentonitu stosowana jako do
datek tiksotropujący zagęszczający i zapobiegający 
sedymentacji w farbach rozpuszczalnikowych. Produkt 
dostępny również w wersji aktywowanej samoczynnie i 
łatwo dyspergowalnej.

Zencellose Zen Global  
Solutions

Wysokowydajne etery celulozy (HEC, MHPC) stosowane 
do produkcji farb oraz szerokiej gamy produktów chemii 
budowlanej na bazie gipsu, cementu oraz wapna (zapra
wy, tynki zewnętrzne i wewnętrzne, kleje do płytek, fugi, 
posadzki samopoziomujące). Zalecane w celu poprawy 
urabialności, przyczepności oraz retencji wody. Zencellose 
umożliwiają również uzyskanie odpowiednich właściwości 
produktów. 

Fluoro surfactanty Polyfox™ Omnova  
Solutions

Fluorowe środki powierzchniowo czynne poprawiające 
rozpływność, zwilżanie i rozlewność, dedykowane do 
powłok wodorozcieńczalnych, rozpuszczalnikowych, bez
rozpuszczalnikowych i UV / EB, jak również do modyfikacji 
PUD.

Fotoinicjatory Chemacure UV ChemKeys Fotoinicjatory UV do wyzwalania reakcji polimeryzacji w 
systemach UV utwardzalnych.

Katalizator BYK®CATALYST BYKChemie Blokowany katalizator kwasowy do przyspieszania siecio
wania żywic aminowych (szczególnie typu HMMM).

Mieszaniny wosków 
(emulsje, zawiesiny, 
pasty)

AQUACER® BYKChemie Dyspersje i emulsje woskowe na bazie parafiny, wosków 
PE, PP, PTFE, EVA i wosku Carnauba do polepszania 
właściwości powierzchniowych lakierów wodnych i farb 
drukarskich.

AQUAMAT® BYKChemie Matujące dyspersje woskowe do ochrony powierzchni w 
systemach wodnych i rozpuszczalnikowych. Poprawiają 
własności mechaniczne powłoki, wzmacniają odporność 
na szorowanie i zadrapania, zwiększają gładkość powier
zchni i efekt softfeel.

AQUATIX® BYKChemie Emulsja woskowa do modyfikacji reologii i poprawy orien
tacji pigmentów specjalnych i metalicznych w systemach 
wodnych.

CERACOL® BYKChemie Emulsje i dyspersje parafinowe na bazie wosków PE, 
PP, PTFE, EVA i Carnauba do polepszania właściwości 
powierzchniowych (szczególnie gładkości i odporności 
na zadrapania) rozpuszczalnikowych farb drukarskich i 
systemów can oraz coilcoating.

CERAFAK® BYKChemie Emulsje i dyspersje parafinowe oraz na bazie wosków PE, 
PP, PTFE, EVA i Carnauba do poprawy właściwości powi
erzchniowych rozpuszczalnikowych wyrobów w technolo
gii can and coilcoatings oraz farb drukarskich.

CERAMAT® BYKChemie Matujące emulsje woskowe do ochrony powierzchni w 
lakierowych systemach rozpuszczalnikowych.

CERATIX® BYKChemie Emulsje woskowe do modyfikacji reologii i polepszenia 
orientacji pigmentów efektowych w bazowych wyrobach 
rozpuszczalnikowych. 

HORDAMER BYKChemie Emulsje polietylenowe do polepszania właściwości powi
erzchniowych w wodnych farbach drukarskich i lakierach. 
Dodatek do środków rozdzielających i klejów.

FARBY I LAKIERY
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DODATKI MODYFIKUJĄCE CIĄG DALSZY

GRUPA PRODUKTÓW NAZWA HANDLOWA PRODUCENT OPIS PRODUKTU

Mieszaniny wosków 
(emulsje, zawiesiny, 
pasty)

MINERPOL® BYKChemie Pasta na bazie wosku PE do poprawy właściwości  
powierzchni farb offsetowych.

Mydła metaliczne Alugel® Baerlocher Stearyniany glinu, które mogą być stosowane jako środki 
tiksotropowe w farbach i powłokach.

Calciumstearat Baerlocher Neutralne mydło wapniowe o właściwościach matujących. 
Poprawia hydrofobowość farb i tynków.

Zincum Baerlocher Stearyniany cynku (Zincum LW, Zincum 5, Zincum SLP 40, 
Zincum N37 SL) do poprawy szlifowalności lakierów do 
drewna.

Oleje silikonowe i OH 
polimery

Ruisil RJ RuiSil Olej silikonowy jest produkowany w celu uzyskania 
zasadniczo liniowych polimerów o szerokim zakresie 
średnich kinematycznych lepkości. Jest wysoce rozpus
zczalny w rozpuszczalnikach organicznych, takich jak 
alifatyczne i aromatyczne węglowodory oraz propelenty 
halowęglowodorowe stosowane w aerozolach. Płyn mimo, 
że jest nierozpuszczalny w wodzie i wielu produktach 
ekologicznych łatwo się emulguje się przy pomocy  stan
dardowych emulgatorów.   
Używane jako: 
  Dodatki do farb (zapobiegające tworzeniu się kraterów i 

zadrapań, poprawiające wygląd powłoki).
  Powierzchniowa obróbka proszków (baz do farb i twor

zyw sztucznych),  włókien, w tym włókien szklanych.

Powierzchniowe  
dodatki modyfikujące

BYK® BYKChemie Dodatki modyfikujące poprawiające m.in. zwilżanie 
podłoża, rozlewność, gładkość powłoki farb proszkowych 
i ciekłych.

BYK®Silclean BYKChemie Dodatki powierzchniowe ułatwiające usuwanie zabrudzeń, 
ułatwiające czyszczenie malowanych powierzchni. Dla 
systemów rozpuszczalnikowych i wodnych.

BYKETOL® BYKChemie Dodatki poprawiające rozlewność w systemach rozpusz
czalnikowych i wodnych w celu zapobiegania defektom 
powierzchni np. kraterom, skórce pomarańczowej, pęche
rzom, porom itp.

BYKETOL®PC BYKChemie Dodatek redukujący wysychanie koncentratów pigmento
wych. Stosowany w pastach uniwersalnych i w koncentra
tach pigmentowych do wodnych systemów lakierniczych.

NANOBYK® BYKChemie Stabilna zawiesina nanocząsteczek na bazie tlenków 
ceru, cynku, glinu i krzemionki do poprawy odporności na 
zadrapanie (seria NANOBYK reg., 36xx) i odporności na 
promienie UV (seria NANOBYK reg,38xx).

Promotory adhezji BYK® BYKChemie Dodatki do wodnych lakierów i emulsji alkidowych popra
wiające przyczepność.

Silikonowe środki 
hydrofobowe

Ruisil RJ RuiSil Odporny na działanie wody silikon stanowi idealne 
rozwiązanie problemu wodoodporności. Silikon posiada 
dobrą przyczepność do wielu powierzchni; od betonu 
po drewno jak również i do płyt kartongips. Warstwa 
żywicopodobna powstaje w wyniku reakcji silikonu i 
podłoża, dzięki czemu może skutecznie opierać się wod
zie i tworząc bezpieczny film na powierzchni powłoki. 

FARBY I LAKIERY
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DODATKI MODYFIKUJĄCE CIĄG DALSZY

GRUPA PRODUKTÓW NAZWA HANDLOWA PRODUCENT OPIS PRODUKTU

Środki matujące LoVel PPG Środki matujące LoVel ™ zostały zaprojektowane, aby 
zmniejszyć połysk farb, jednocześnie zapewniając niższą 
lepkość i lepszą mieszalność. Środki matujące LoVel są 
dostępne zarówno w postaci produktów woskowanych 
i bez dodatkowej modyfikacji. Woskowane krzemionki 
poprawiają stabilność dyspersji i zapobiegają osadzaniu 
w większości polarnych rozpuszczalnikowych i wodnych 
systemach powłokowych. Krzemionki niemodyfikowane 
LoVel są zalecane dla większości niepolarnych systemów 
powłok rozpuszczalnikowych, takich jak lakiery, oraz gdy 
przezroczystość powłoki jest kluczową kwestią.

Środki podwyższające 
przewodnictwo

BYK®ES BYKChemie Produkt zwiększający przewodnictwo elektrostatycznie 
natryskiwanego lakieru.

Środki przeciwko 
pienieniu i środki 
odpowietrzające

BYK® BYKChemie Dodatki silikonowe, polimeryczne i mineralne do ma
towych i błyszczących farb i zapraw dyspersyjnych oraz 
do systemów rozpuszczalnikowych.

Środki zwilżające i 
środki dyspergujące

ANTITERRA® BYKChemie Deflokulujące dodatki zwilżające i dyspergujące do 
układów rozpuszczalnikowych, bezrozpuszczalnikowych 
i wodnych poprawiające zwilżanie, skracające czas uci
erania. Stabilizując dyspersje pigmentów, jednocześnie 
podnosi połysk, zabezpiecza przed wypływaniem, a także 
ogranicza osadzanie i spływanie. 

ANTITERRA® U BYKChemie Deflokulujące dodatki zwilżające i dyspergujące do 
układów rozpuszczalnikowych, bezrozpuszczalnikowych 
poprawiające zwilżanie, skracające czas ucierania. 
Stabilizując dyspersje pigmentów, jednocześnie podnosi 
połysk, zabezpiecza przed wypływaniem, a także ogranic
za osadzanie i spływanie. 

BYK® BYKChemie Flokulujące w sposób kontrolowany oraz deflokulujące 
dodatki zwilżające i dyspergujące do układów rozpuszczal
nikowych, bezrozpuszczalnikowych poprawiające zwilżanie i 
stabilizujące dyspersje pigmentów.

BYK®SYNERGIST BYKChemie Dodatek poprawiający efektywność środków zwilżających 
i dyspergujących w systemach rozpuszczalnikowych i 
bezrozpuszczalnikowych.

BYKJET® BYKChemie Środki pomocnicze do dyspergowania i stabilizacji pig
mentów w farbach drukarskich.

BYKUMEN® BYKChemie Dodatki zwilżające i dyspergujące poprawiające zwilżanie 
i stabilizujące dyspersje pigmentów przede wszystkim w 
farbach podkładowych.

DISPERBYK® BYKChemie Środki pomocnicze do pigmentów organicznych  
i nieorganicznych, do systemów rozpuszczalnikowych  
i wodnych.

Woski Baerolub® Baerlocher Wosk amidowy o wysokiej temperaturze topnienia, popra
wiający odporność na zarysowania, właściwości poślizgo
we oraz podatność na obróbkę mechaniczną.

CERAFLOUR® BYKChemie Mikronizowane woski PE, PP, PTFE, amidowe i Fischer
Tropsch’a do systemów rozpuszczalnikowych i bezroz
puszczalnikowych oraz do lakierów proszkowych. Cera
flour polepsza wodoodporność, gładkość powierzchni, 
odporność na zadrapania i ścieranie oraz daje dobry efekt 
matujący.

FARBY I LAKIERY
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ŚRODKI WIĄŻĄCE

GRUPA PRODUKTÓW NAZWA HANDLOWA PRODUCENT OPIS PRODUKTU

Dyspersje akrylowe PLIOTEC® Omnova  
Solutions

Czysto akrylowe i styrenowoakrylowe dyspersje do 
wodnych farb na podłoża mineralne, farb garażowych i 
podłogowych, jak również do powłok ochronnych bezo
pośrednio na metal (DTM) o doskonałej przyczepności do 
wielu rodzajów podłoży.

Dyspersje  
OHAkrylowe

Antkote® Wanhua  
Chemical Group

Wodorozcieńczalne dyspersje poliakrylowe z grupami 
hydroksylowymi (OHakryl). Polecane do powłok na metal 
lub szkło o doskonałych właściwościach adhezyjnych, 
wysokim połysku i dobrą odpornością na związki chemicz
ne i korozję. 

Wantipro® Wanhua  
Chemical Group

Wodorozcieńczalne dyspersje poliakrylowe z grupami hy
droksylowymi (OHakryl). Polecane do powłok efektowych 
z doskonałą orientacją pigmentów aluminiowych. 

Dyspersje  
poliuretanowe

Crysol® Wanhua  
Chemical Group

Wodorozcieńczalne dyspersje poliuretanowe (PUD) re
komendowane do powłok na tworzywa sztuczne dające 
świetny efekt soft touch, o doskonałej elastyczności i 
wysokiej odporności chemicznej. 

Lacper® Wanhua  
Chemical Group

Wodorozcieńczalne dyspersje poliuretanowe (PUD) de
dykowane do formułowania szybkoschnących powłok na 
drewno o bardzo dobrym czasie otwartym i wysokiej od
porności na sklejanie.

Leasys® Wanhua  
Chemical Group

Wodorozcieńczalne dyspersje poliuretanowe (PUD) prze
znaczone do sztucznej skóry o bardzo dobrych właściwo
ściach adhezyjnych, doskonałej elastyczności i wysokich 
odpornościach.

Tekspro® Wanhua  
Chemical Group

Wodorozcieńczalne dyspersje poliuretanowe (PUD) reko
mendowane do tekstyliów oraz drukowania na tekstyliach, 
charakteryzujące się bardzo dobrymi właściwościami 
adhezyjnymi, doskonałą elastycznością i wysoką odporno
ścią chemiczną.

Emulsje akrylowe Hydro PLIOLITE® Omnova  
Solutions

Wodorozcieńczalne żywice o wyjątkowej przyczepności 
do podłoży mineralnych, polecane również jako baza do 
wewnętrznych farb blokujących plamy.

Izocyjaniany Aquolin® Wanhua  
Chemical Group

Hydrofilowo modyfikowane, alifatyczne poliizocyjaniany do 
wodorozcieńczalnych systemów 2KPU na metal, szkło, 
tworzywa sztuczne i drewno. 

Kopolimery akrylowe PLIOLITE® Omnova  
Solutions

Rodzina środków wiążących na bazie kopolimerów akrylo
wych, styrenowo/akrylowych, styrenowo/butadienpowych, 
winylowo/akrylanowych, rozpuszczalnych w wielu typach 
rozpuszczalników, przeznaczona do zastosowań w far
bach na powierzchnie mineralne, powłokach antykorozyj
nych i farbach podkładowych.

PLIOLITE® Ultra Omnova  
Solutions

Grupa środków wiążących na bazie kopolimerów akrylo
wych, styrenowo/akrylowych, styrenowo/butadienpowych, 
winylowo/akrylanowych, rozpuszczalnych w wielu typach 
rozpuszczalników (w tym izoparafinach), przeznaczona 
do zastosowań w farbach na powierzchnie mineralne, 
powłokach antykorozyjnych i farbach podkładowych oraz 
farbach pęczniejących.

PLIOWAY® Omnova  
Solutions

Żywica na bazie kopolimeru styrenowo/akrylowego posia
dająca wyjątkowe właściwości blokowania migracji plam. 
Rozpuszczalna w niearomatycznych rozpuszczalnikach, 
polecana jako baza do farb na podłoża mineralne, tynki, 
farby dekoracyjne.

PLIOWAY® Ultra Omnova  
Solutions

Żywica na bazie kopolimeru styrenowo/akrylowego posia
dająca wyjątkowe właściwości blokowania migracji plam. 
Rozpuszczalna w bezzapachowych rozpuszczalnikach 
typu izoparafin polecana jako baza do farb na podłoża 
mineralne, tynki, farby dekoracyjne.

FARBY I LAKIERY
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ŚRODKI WIĄŻĄCE CIĄG DALSZY

GRUPA PRODUKTÓW NAZWA HANDLOWA PRODUCENT OPIS PRODUKTU

Spoiwa BIOpochodne Krosflex® Dynaplak 
Adhesives & 
Starches"

Zmodyfikowana dyspersja polimeru skrobiowego do farb 
„BIOpochodnych”, powłok i farb drukarskich.

Utwardzacze żywic 
epoksydowych

ADH Otsuka  
Chemical

Dwuhydrazyd kwasu adypinowego  środek sieciujący i 
wydłużacz łańcuchowy do systemów PU, butadienowych 
i akrylowych.

ECA 100 NC Dixie Chemical 
Company

Mieszanina bezwodników HHPA/MHHPA/MTHPA

HHPA Dixie Chemical 
Company

Bezwodnik kwasu heksawodoroftalowego

Fosforany Santicizer® Valtris Specialty 
Chemicals

Plastyfikator obniżający palność.

UNIEPALNIACZE

PRODUKTY POŚREDNIE

Alkohol Exxal ExxonMobil 
Chemical

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

Vammar D10 ExxonMobil 
Chemical

Mieszanina alifatycznych węglowodorów.

Bezwodniki HHPA Dixie Chemical 
Company

Bezwodnik kwasu heksawodoroftalowego.

Dihydrazyd kwasu 
adypinowego

ADH Otsuka  
Chemical

Dwuhydrazyd do wytwarzania samo sieciujących zawiesin 
akrylanów i jako wydłużacz łańcuchowy do dyspersji po
liuretanowych.

Diole EH Diol Gulf Chemical 
International

2etyloheksano1,3diol

Monomer DAISO DAP™ Osaka Soda Monomery dialliloftalanowe, czynniki sieciujące do nien
asyconych poliestrów i lakierów izolujących, zastępujące 
monomer styrenowy.

FARBY I LAKIERY
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PIGMENTY

GRUPA PRODUKTÓW NAZWA HANDLOWA PRODUCENT OPIS PRODUKTU

 Dwutlenek tytanu Ruichem Ruichem Rutylowa biel tytanowa produkowana metodą siarczano
wą do farb wodnych i rozpuszczalnikowych, powłok oraz 
farb drukarskich. Pigmenty te charakteryzują się bardzo 
dobrym kryciem, doskonałą odpornością na światło oraz 
warunki atmosferyczne, jak również łatwo się dyspergują.

Pasty aluminiowe Alpate Toyal Europe Pasty aluminiowe o różnorodnej formie i rozmiarach czą
stek do szerokiego zakresu zastosowań lakierniczych, typy 
wypływające i niewypływające do systemów rozpuszczal
nikowych.

Alpate BP

Alpate FZ

Toyal Europe Pasta aluminiowa z powłoką żywiczną, charakteryzująca 
się znakomitym poziomem odporności na chemikalia, przy
czepnością oraz odpornością na napięcie elektryczne.

Alpate EMR Toyal Europe Pasty aluminiowe niewypływające do systemów wodnych 
z różną pasywacją. Wodne pasty aluminiowe niezawierają
ce chromu. Pasty zostały poddane mocnej, nieorganicznej 
obróbce, dzięki której pigmenty zostały otoczone kapsułką 
krzemionkową.

Alpate WXT Toyal Europe Pasty aluminiowe niewypływające do systemów wodnych, 
niezawierające chromu. Pasty zostały poddane lekkiej, 
nieorganicznej obróbce na bazie polimerowej chemii fos
fatów.

Alpate PCZ Toyal Europe Pigmenty aluminiowe do farb proszkowych. Pigmenty 
aluminiowe z osłoną polimerową.

Alpate TD

Alpate TDE

Alpate TSB

Toyal Europe Pasta aluminiowa do farb drukarskich o dobrej sile krycia 
i blasku.

Chromashine Toyal Europe Seria Chromashine  pigmenty aluminiowe z barwami 
interferencyjnymi do systemów rozpuszczalnikowych.

Toyalshine Toyal Europe Pigmenty PVD charakteryzujące się wysoką siłą krycia, 
dzięki którym można uzyskać efekt chromu.

Pigmenty  
antykorozyjne

HEUCOPHOS® 
SAPP, SRPP, ZAPP 
i CAPP

Heubach Pigmenty polifosforanowe typu high performance, zapro
jektowane w celu stworzenia bezchromianowej alternaty
wy w zastosowaniach specjalnych, jak np. w powłokach 
coil coating oraz primerach stosowanych w przemyśle 
lotniczym.

HEUCOPHOS® 
ZAM PLUS i  
HEUCOPHOS®  
ZCP PLUS

Heubach Pigmenty do ochrony antykorozyjnej o porównywalnie 
szerokim działaniu jak pigmenty chromianowe.

HEUCOPHOS® 
ZPA, ZPO i ZMP, 
CMP

Heubach Modyfikowane pigmenty ortofosforanowe do ochrony an
tykorozyjnej, które w dniu dzisiejszym stanowią standard 
wśród pozbawionych chromianów pigmentów antykoro
zyjnych. Obecnie są najczęściej stosowanymi pigmentami 
do ochrony antykorozyjnej na rynku.

HEUCOSILTM Heubach Niezawierające cynku żele krzemionkowe modyfikowane 
wapniem zostały opracowane specjalnie do zastosowań 
cienkowarstwowych.

Zinc Phosphate 
ZP 10

Heubach Fosforan cynku ZP jest białym, mikronizowanym pig
mentem antykorozyjnym, stosowanym w szerokiej gamie 
produktów, zwłaszcza w różnego rodzaju podkładach. 
ZP10 łatwo się dysperguje i jest słabo rozpuszczalny, w 
związku z czym wykazuje wysoką kompatybilność zarów
no z żywicami wodnymi, jak i rozpuszczalnikowymi.

FARBY I LAKIERY
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PIGMENTY CIĄG DALSZY

GRUPA PRODUKTÓW NAZWA HANDLOWA PRODUCENT OPIS PRODUKTU

Pigmenty 
fluorescencyjne

CRANE® Color KRAHN  
Chemie

Fluorescencyjne pigmenty do farb drukarskich, farb i twor
zyw sztucznych.

Pigmenty  
nieorganiczne

HEUCODUR® Heubach Chemicznie obojętne, wieloskładnikowe pigmenty na ba
zie tlenków metali, wyróżniające się wyjątkową trwałością, 
dyspergowalnością, optymalną intensywnością barwy oraz 
wysoką siłą krycia.

TICO® Heubach Preparacje pigmentowe wyróżniające się wysoką 
czystością oraz nasyceniem barwy, zdolnością krycia i 
intensywnością barwy.

VANADUR® Heubach Nieorganiczne żółte pigmenty na bazie wanadanu biz
mutu, wysoce odporne na wysokie temperatury, czynniki 
atmosferyczne i czynniki chemiczne. Charakteryzujące 
się czystym, jedynym w swoim rodzaju odcieniem barwy, 
dużym nasyceniem oraz wysoką siłą krycia. Doskonale 
nadające się do zastosowania w przemyśle samo
chodowym i do produkcji lakierów przemysłowych.

VANADUR® PLUS Heubach Pigmenty na bazie wanadanu bizmutu, wyróżniające się 
doskonałą odpornością na działanie wysokiej temperatury, 
czynników atmosferycznych i chemikaliów. 

Pigmenty organiczne CRANE® Color KRAHN  
Chemie

Pigmenty organiczne transparentne i kryjące (żółty, 
pomarańczowy, czerwony) o wysokiej sile barwy, dobrej 
dyspergowalności i doskonałej odporności na działanie 
rozpuszczalników, czynników atmosferycznych i wysokich 
temperatur. Przeznaczone do stosowania w farbach dru
karskich, lakierach i pastach pigmentowych.

HEUCO® Heubach Specjalna gama pigmentów do stosowania w farbach dru
karskich, zarówno rozpuszczalnikowych, jak również wod
nych. Wyróżniają się znakomitym połyskiem, łatwością dys
pergowania i dużą intensywnością barwy. Ponadto posiadają 
bardzo dobrą odporność na działanie rozpuszczalników oraz 
światła.

MONOLITE® / 
MONASTRAL™

Heubach Pigmenty organiczne zaprojektowane specjalnie dla 
najwyższej jakości farb i systemów powłokowych. Główne 
zalety to intensywność i klarowność kolorów połączona z 
doskonałą dyspergowalnością i odpornością na działanie 
rozpuszczalników i wysokich temperatur, a także z 
doskonałymi właściwościami kryjącymi.

Pigmenty żelazowe Iron Oxide Toda United  
Pigment

Pełna gama pigmentów opartych na tlenkach żelaza, o 
doskonałej kolorystyce, bardzo dobrej zdolności do dys
pergowania i wysokiej sile barwienia.

Płynne pasty  
pigmentowe

ChromaChem® Chromaflo 
 Technologies

Seria kolorantów rozpuszczalnikowych i wodnych 
przeznaczonych do aplikacji przemysłowych. Produkty 
cechują się wysoką odpornością na warunki atmosferyc
zne, chemiczne oraz temperaturę.

Colortrend® Chromaflo 
 Technologies

Seria kolorantów niezawierających (lotnych związków 
organicznych) przeznaczona do aplikacji dekoracyjnych. 

ColtecTM Chromaflo 
 Technologies

Koloranty uniwersalne zaprojektowane do aplikacji deko
racyjnych. Kompatybilne z układami rozpuszczalnikowymi 
i wodnymi. Przeznaczone są zarówno do aplikacji we
wnętrznych jak i zewnętrznych.

HydrasperseTM Chromaflo 
 Technologies

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

MaestroTM Chromaflo   
Technologies

Koloranty wodne zaprojektowane w szczególności do 
barwienia wykończeń skórzanych (najwyższej jakości) w 
szybko zmieniających się branżach, w tym motoryzacji i 
tapicerstwie. Nie zawierają LZO, APE i ołowiu.

FARBY I LAKIERY
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PLASTYFIKATORY

PIGMENTY CIĄG DALSZY

GRUPA PRODUKTÓW NAZWA HANDLOWA PRODUCENT OPIS PRODUKTU

Płynne pasty  
pigmentowe

MonicolorTM Chromaflo 
 Technologies

Koloranty uniwersalne do licznych zastosowań architek
tonicznych. Stworzone, aby spełnić wymagania zarówno 
wodnych, jak i rozpuszczalnikowych farb wewnętrznych i 
zewnętrznych.

NovapintTM Chromaflo 
 Technologies

Wysokiej klasy koloranty wodne do farb i tynków zewnętrz
nych, oparte na żywicach akrylowych, krzemianowych, sili
konowych lub syntetycznych.

SolvasperseTM Chromaflo 
 Technologies

Koloranty rozpuszczalnikowe o dużej sile barwy, stosowa
ne w systemach farb alkidowych.

TemacolorTM Chromaflo 
 Technologies

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

Preparacje  
pigmentowe

HEUCO® FIT LR Heubach HEUCO® FIT LR to innowacyjna linia produktów będących 
zamiennikami do chromianów ołowiu. Preparacje HEUCO® 
FIT LR oferują bardzo dobre właściwości kryjące, dosko
nałe nasycenie barwy oraz wydajność kosztową.

HEUCOSIN® Heubach Mieszaniny organicznych i nieorganicznych pigmentów 
zapewniających doskonałą odporność na światło i warunki 
atmosferyczne, a także bardzo dobrą odporność na roz
puszczalniki, substancje chemiczne i migracje.

HEUCOSIN®  
Special 

HEUCOSIN®  

Special Plus

Heubach Specjalne preparacje pigmentowe do posadzek polime
rowych, zapewniające doskonałą homogeniczność bez 
konieczności mielenia.

Adypiniany DOA Plastifay Adypinian dwuoktylu.

Benzoesany JayflexTM MB 10 ExxonMobil 
 Chemical

Benzoesan izodecylu, plastyfikator bezftalanowy mający 
dobre właściwości żelujące przy niskiej lepkości pasty i 
stosunkowo małą lotność; stosowany razem ze standar
dowymi plastyfikatorami w układach zawierających ftalany 
lub w układach bezftalanowych.

Estry fosforanowe Santicizer® Valtris Specialty 
Chemicals

Specjalistyczne plastyfikatory o właściwościach 
opóźniających płomienie i właściwościach tłumiących 
dym. Materiały na bazie estru fosforanowego są nieha
logenowe z wysoką wydajnością plastyfikacji oraz dobrą 
kompatybilnością w wielu układach polimerowych.

Ftalan benzylu Santicizer® Valtris Specialty 
Chemicals

Plastyfikatory na bazie ftalanów łączą w sobie następują
ce właściwości: niska lotność, doskonała odporność na 
ekstrakcję i zgodność z szerokim asortymentem żywic do 
szczeliw poliuretanowych i polisulfidowych.

Ftalany JayflexTM DIDP

JayflexTM DINP

JayflexTM DIUP

ExxonMobil 
 Chemical

Specjalne plastyfikatory wysokocząsteczkowe na bazie 
ftalanu, kompatybilne z różnymi polimerami.
Stosowane do plastyfikacji nitrocelulozy w powłokach
do drewna, a także do farb drukarskich i posadzek.

JayflexTM DTDP ExxonMobil 
 Chemical

Specjalny plastyfikator wysokocząsteczkowy, kompaty
bilny z różnymi polimerami. Ze względu na wysoką masę 
cząsteczkową i szczególnie niską lotność zaleca się go 
stosować w aplikacjach wysokotemperaturowych.

FARBY I LAKIERY



11

ŚRODKI KONTROLNE I  ŚRODKI ROZDRABNIAJĄCE

PLASTYFIKATORY CIĄG DALSZY

Karty testowe Leneta The Leneta 
 Company

Karty i panele testowe (papierowe, stalowe, aluminiowe) 
do określania siły krycia i wydajności oraz odporności na 
szorowanie, pomiaru koloru i połysku.

Mielniki ceramiczne YTZ® Tosoh/
Nikkato

Mielniki YTZ® Nikkato Corporation są wytwarzane z dwut
lenku cyrkonu stabilizowanego tlenkiem itru. Odznaczają 
się wysoką skutecznością mielenia, dzięki dużej gęstości. 
Dodatkowo mielniki YTZ mają wysoką czystość, twardą i 
gładką powierzchnię, prawie idealną okrągłość. Wykazują 
dużą odporność na spiekanie i wytrzymałość na ścieranie. 
Mielniki YTZ są stosowane np. do materiałów elektron
icznych, pigmentów w przemyśle farmaceutycznym, 
spożywczym i w technice medycznej, a także do kataliza
torów oraz farb i lakierów.

GRUPA PRODUKTÓW NAZWA HANDLOWA PRODUCENT OPIS PRODUKTU

Heksaniany OXSOFT® 3G8 Oxea Specjalistyczny plastyfikator o niskiej lepkości, dobrej 
stabilności UV, niskiej lotności i migracji. Co więcej, 
OXSOFT® 3G8 wykazuje doskonałe wyniki w zakresie 
elastyczności w bardzo niskich temperaturach.

Plastyfikatory  
benzylowo 
karboksylowe

Santicizer  
PLATINUM®  
P1400

Valtris Specialty 
Chemicals

Bezftalanowy plastyfikator szybko solwatujący, 
prezentujący wysoką wydajność i kompatybilność z szeroką 
gamą żywic używanych do farb i powłok. Charakteryzuje się 
dużą trwałością i niską rozpuszczalnością w wodzie.

Plastyfikatory  
polimerowe

Santicizer®

CRANE® Plast

Valtris Specialty 
Chemicals

KRAHN Chemie

Adypiniany polimerowe, plastyfikatory zapewniające  
doskonałą odporność na migrację i ekstrakcję. Produkty 
stosowane głównie w folia opakowaniowych do żywności, 
kablach i przewodach.

Terephthalates Plast Soft DOTP Plastifay Standardowy bezfatlanowy plastyfikator. Tereftalan oktylu 
rekomendowany jako alternatywa do DINP. Stosowany 
m.in. w aplikacjach mających kontakt z żywnością w tym  
w produkcji farb i lakierów, sztucznych skór, zabawek itp.

Trimelitany OXSOFT®  
TOTM LE

OXSOFT®  
TOTM LE ST

Oxea Wysoce trwały plastyfikator, kompatybilny z różnymi  
polimerami, wyjątkowo niska lotność, doskonała ochrona 
przed mydłem wapniowym, niskie parowanie i dobra 
przetwarzalność.

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.
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