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DODATKI MODYFIKUJĄCE

GRUPA PRODUKTÓW NAZWA PRODUKTU PRODUCENT OPIS PRODUKTU

Akceleratory Denka SC1 Newchem AG Przyspieszacz wiązania do cementu. Zapewnia możliwość 
utwardzania nawet w bardzo niskich temperaturach oraz 
znacząco podwyższa początkową wytrzymałość. Zapobiega 
też powstaniom skurczu. 

Kemset Nolith

Lithkem

CEMKEM Bezpośrednie zammieniki węglanu litu, stosowane w sys-
temach cementów portlandzkich oraz wysokoglinowych.

Mrówczan wapnia Mrówczan wapnia przenaczony do przyspieszania 
wiązania i utwardzania cementu, zapewnia dobre efekty 
także w niskich temperaturach. Znajduje zastosowanie 
między inymi w suchych zaprawach czy klejach.

Dodatki modyfikujące 
reologię

Krosflex® Dynaplak Modyfikowane etery skrobi o szerokim zakresie 
rozpuszczalności, stosowane jako uniwersalny środek 
zagęszczający lub w mieszaninach do wielu zastosowań  
w chemii budowlanej.

OPTIBENT®

OPTIGEL®

BYK-Chemie Dodatki reologiczne przeznaczone do chemii budowlanej 
na bazie fyllokrzemianów (krzemianów warstwowych), 
redukujące osiadanie, poprawiające aplikowalność, 
urabialność i wydłużające czas otwarty.

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 (zaprawy, 
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. 

Metakaolin Metaver® Newchem AG Metaver jest pucolaną, pospolicie zwaną metakaolinem. 
Jego strukturą chemiczną jest krzemian glinu w postaci 
amorficznej. Metakaolin reaguje z wodorotlenkiem wapnia 
(produktem ubocznym, który jest uwalniany podczas 
wiązania krystalicznego cementu). Dzięki tej reakcji pro-
dukt uboczny zostaje zamieniony w krzemian o zbliżonych 
właściwościach do cementu.

Mydła metaliczne Baerophob Baerlocher Szeroka gama środków hydrofobowych BAEROPHOB od 
niereaktywnych opartych na standardowych mydłach  
metalicznych do wysoko efektywnych reaktywnych typów.
Produkty te zapobiegają wchłanianiu wody, uszkodzeniom 
spowodowanym przez mróz oraz blokują wykwity soli.
BAEROPHOBy polecane są do zapraw na bazie wapna i/
lub cementu, płyt gipsowo-kartonowych, zapraw na bazie 
gipsu, betonu, tynków czy też farb fasadowych. W 
zależności od typów, produkty oferowane są w postaci 
ciekłej, jako proszek lub granulki.

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, 
czołowych, międzynarodowych 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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Opóźniacze Kwas winowy o 
uziarnieniu 63 um.

Naturalny kwas winowy stosowany jako dodatek sieciujący 
do cementów portlandzkich, glinowych i CSA. Modyfikator 
czasów wiązania w produktach na bazie gipsu.

REVOKEM CEMKEM Innowacyjne, proszkowe opóźniacze umożliwiające 
kontrolę czasów wiązania w szybkowiążących systemach 
na bazie cementu portlandzkiego, cementów o wysokiej 
zawartości tlenku glinu i cementów wapniowo-siarczano-
glinianowych (CSA). 

Pucolanowe dodatki 
modyfikujące

Denka CSA #20 Newchem AG Wysoko reaktywny dodatek o dużej wydajności tworzący 
stabilną strukturę krystaliczną cementu. Zapobiega  
trwale powstawaniu skurczów i pęknięć w wyrobach  
cementowych.

Microsit® Newchem AG Klasyfikowany popiół lotny w postaci bardzo drobnych 
cząstek (10μ lub 20μ) o kształcie sferycznym. Wyjątkowo 
drobne sferyczne cząstki gwarantują wyższą reaktywność, 
poprawiają także urabialność i reologię zapraw i betonu.

Środki przeciwko 
pienieniu

BYK® BYK-Chemie Bezsilikonowy i pozbawiony LZO, polimerowy środek prze-
ciwpienny w postaci proszku, poprawiający jednocześnie 
własciwości samorozlewne.

Środki przeciwko pieni-
eniu i odpowietrzające

BYK® BYK-Chemie Płynne silikonowe i bezsilikonowe środki przeciwpienne 
oraz odpowietrzające przeznaczone do cementu. 

Wysoko reaktywny 
metakaolin

PowerPozz® Newchem AG Biały bezpostaciowy glinokrzemian, który reaguje  
energicznie z wodorotlenkiem wapnia, tworząc związki  
ze składnikami cementu. Produkt sprawia, że matryca  
cementu staje się gęstsza i uzyskuje unikalne właściwości.

SILIKONOWE ŚRODKI HYDROFOBOWE

Silikonowe środki 
hydrofobowe

Ruisil RJ RuiSil Odporny na działanie wody silikon stanowi idealne rozwią-
zanie problemu wodoodporności. Silikon posiada dobrą 
przyczepność do wielu powierzchni; od betonu po drewno 
jak również i płyty karton-gips. Warstwa żywicopodobna 
powstaje w wyniku reakcji silikonu i podłoża, dzięki czemu 
może skutecznie opierać się wodzie, tworząc bezpieczny 
film na powierzchni powłoki.

SPOIWA

Spoiwa BIO-pochodne Rheolize® Dynaplak Wysokowydajny środek wiążący o wysokiej odporności na 
siły ścinające, przeznaczony do produkcji klejów i zapraw 
na bazie cementu i gipsu.

PIGMENTY

Pigmenty żelazowe Iron Oxide Toda United 
Pigment

Pełna gama pigmentów opartych na bazie tlenków żelaza, 
o doskonałej kolorystyce, wysokiej sile barwienia i znako-
mitej dyspergowalności.

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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