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GRUPA PRODUKTÓW NAZWA HANDLOWA PRODUCENT OPIS PRODUKTU

Absorbeny wilgoci BYK® BYK-Chemie Niskoemisyjny dodatek do usuwania wilgoci resztkowej  
zaabsorbowanej na wypełniaczach, pigmentach, polichlorku 
stosowany w celu eliminacji wad na powierzchni wyrobu 
gotowego.

Chemiczne środki 
porotwórcze

Unifoam AZ Hebron S.A. Azodicarbonamid, proszek egzotermiczny, chemiczny 
środek spieniający do drobnoporowych, równomiernych i 
zamkniętokomórkowych pianek PCW oraz poliolefinowych o 
szerokim spektrum zastosowań. Poza standardową wersją 
produktu, wyróżnia się także wersję niskopylącą "ultra" oraz 
wersję modyfikowaną przeznaczoną do użycia w niższych 
temperaturach.  

Diole EH Diol Gulf Chemical 
International

2-etyloheksano-1,3-dio, środek modyfikujący do systemów
PU, środek przedłużąjący łańcuch związków, reduktor
lepkości.

Dodatki modyfikujące BYK-P® BYK-Chemie Dodatki modyfikujące do plastizoli PCW wpływające na 
przebieg oraz poprawę procesu  przetwarzania. 

Dyspersje i emulsje 
woskowe

AQUACER®

HORDAMER
BYK-Chemie PE- dyspersje i emulsje woskowe zapobiegające zbrylaniu.

Epoksydowany olej 
sojowy

ESBO Hebron S.A. Epoksydowany olej sojowy Plastyfikator drugorzędowy i 
kostabilizator żółty, płynny, dostępny w beczkach, w IBC i 
luzem w cysternach. Stosowany jako kostabilizator dzięki 
dobrej odporności na wysokie temperatury i jako plastyfika-
tor drugorzędowy w plastizolach PCW do wykładzin, tapet i 
artykułów sportowych. Dokładna nazwa produktu: Epovinstab 
H 800, Epovinstab H 800 D / wersja deodoryzowana. 

DODATKI MODYFIKUJĄCE

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

Formulacje 
specjalistyczne

Baeropol® Baerlocher Mieszaniny domieszek (granulki lub pręciki), nie zawierające 
polimerów, niepylące, wykonywane na zamówienie. Duża 
precyzja dozowania i mała tolerancja. Ulepszone właściwości 
dyspersyjne w obrębie polimeru. 

Fotostabilizatory Tiangang® HS / 
Tiangang® UV

Tiangang Fotostabilizatory Tiangang to bardzo skuteczne środki do 
stosowania przeciwko rodnikom (HALS) poprawiają foto-  
i termostabilność poliolefin. Absorbery UV chroniące przed 
starzeniem spowodowanym przez promieniowanie UV, 
chroniące również kolor i pigment. Wszystkie produkty są 
zgodne z REACH, GHS i RoHS.  

Monomery Daiso DAP™ Osaka Soda Monomery dialliloftalanowe, czynniki sieciujące do  
nienasyconych poliestrów i lakierów izolujących, zastępujące 
monomer styrenowy.

Mydła Metaliczne Alugel®
Calciumstearat
Magnesiumstearat
Zincum

Baerlocher Stearyniany aluminium, wapna, cynku lub magnezu  
stosowanie jako wewnętrzne i/lub zewnętrzne środki 
smarne do poliamidów i materiałów termoutwardzalnych, 
charakteryzujących się drobną strukturą cząstek.

Promotory 
przyczepności

SiSiB® PC Nanjing SiSiB 
Silicones

Różne silany organo-funkcjonalne poprawiające przyczepność 
między matrycą polimerową a wypełnieniem nieorganicznym 
oraz materiały wzmacniające w systemach GFK i CFC, jak 
również wysoko wypełnione związki chemiczne.

SiSiB® PC Nanjing SiSiB 
Silicones

Silany winylowe łączące i sieciujące polietylen do produkcji 
kabli oraz rur.

Reduktory lepkości VISCOBYK® BYK-Chemie Reduktory lepkości do plastizoli PCW z dodatkami 
odpowietrzającymi, sieciującymi lub dyspergującymi.

Środki zwilżające i 
środki dyspergujące

BYK® BYK-Chemie Dodatki do optymalnego zwilżania i dyspergowania  
pigmentów, osiągania wysokiej intensywności kolorów i 
zapobiegania powstawaniu  aglomeratów w płynnych  
koncentratach barwiących do PE, PP i PET.  

BYKOPLAST® BYK-Chemie Dodatki do optymalnego zwilżania i dyspergowania  
pigmentów, osiągania wysokiej intensywności kolorów i  
zapobieganiu powstawania  aglomeratów w płynnych 
koncentratach barwiących do PE, PP i PET. Dostępne są 
następujące typy: BYKOPLAST®-1000. 

DISPERBYK® BYK-Chemie Dodatki do optymalnego zwilżania i dyspergowania  
pigmentów, osiągania wysokiej intensywności kolorów i 
zapobiegania powstawaniu  aglomeratów w płynnych  
koncentratach barwiących do PE, PP i PET.  

Stabilizatory piany BYK® BYK-Chemie Stabilizator piany do plastizoli PCW.  

Uniepalniacze KSS-FR
HES-FR

Arichem Środki zmniejszające palność, nie zawierające halogenu, 
do PC i PC/ABS. Nadają się do receptur transparentnych 
i nieprzezroczystych, także do produktów ekologicznych. 
Dostępne są następujące produkty: Arichem KSS-FRP  
3-(fenylosulfonylo)benzenosulfonian potasu, Arichem  
HES-FRM mieszanina aromatycznych soli sulfonianowych.

Woski Baerolub® Baerlocher Wosk amidowy o wysokiej temperaturze topnienia, 
poprawiający odporność na zarysowania, właściwości 
poślizgowe oraz podatność na obróbkę mechaniczną.

Wzmacniacze SiSiB® PC Nanjing SiSiB 
Silicones

Różne silany organo-funkcjonalne poprawiające 
wytrzymałość początkową i końcową, jak również 
podnoszące stabilność w przechowywaniu.

DODATKI MODYFIKUJĄCE CIĄG DALSZY

TWORZYWA SZTUCZNE
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PLASTYFIKATORY

GRUPA PRODUKTÓW NAZWA HANDLOWA PRODUCENT OPIS PRODUKTU

Adypiniany OXSOFT® DOA Oxea Plastyfikator na bazie adypinianu poprawiający elstyczność 
w niskich temperaturach. Ponadto, OXSOFT® DOA redukuje 
lepkość w plastizolach PCW i dobrze sprawdza się jako 
nośnik dla pigmentów. OXSOFT® DOA można stosować do 
produktów mających kontakt z żywnością.

Bursztyniany OXBLUE® DOSX Oxea Plastyfikator na bazie bursztynianu. Dzięki niskiej lepkości 
granicznej OXBLUE® DOSX stosowany jest jako plastyfikator 
drugorzędowy do redukowania lepkości lub jako środek  
koalescencyjny. 

Dibenzoesany Synegis® Synegis Plastyfikatory na bazie benzoesanu o doskonałej 
kompatybilności z rozmaitymi polimerami. Di-benzoesany 
stosowane są głównie jako środki szybko plastyfikujące, 
szczególnie do chemicznie spienianego PCW, jednakże mogą 
one również zmniejszać czas produkcji suchych mieszanek. 

Synegis® Synegis Plastyfikatory pierwszorzędowe, szybko topiące się, bez 
zawartości ftalanów, o dużej zdolności solwatacji, nadające 
się do użytku z szerokim spektrum żywic na bazie diben-
zoesanu glikolu dipropylenowego / dibenzoesanu glikolu 
dietylenowego.

Ftalan benzylu Synegis® Synegis Szybko solwatujące plastyfikatory o niskiej lotności i 
doskonałej odporności na ekstrakcję; kompatybilne z 
rozmaitymi żywicami.

Ftalany Jayflex™ DIDP
Jayflex™ DINP

ExxonMobil 
Chemical

Ftalan diizodecylu. Doskonale sprawdza się przetwórstwie 
PCW. Jayflex DIDP i DINP cechują się wysoką odpornością 
na migrację i niską lotnością.

Jayflex™ DTDP ExxonMobil 
Chemical

Wielkocząsteczkowy plastyfikator specjalistyczny, kompaty-
bilny z rozmaitymi polimerami. Z powodu wysokiego ciężaru 
cząsteczkowego i szczególnie niskiej lotności zalecany do 
zastosowań wysokotemperaturowych.

Heksaniany OXSOFT® 3G8 Oxea OXSOFT® 3G8 łączy szczególne właściwości takie jak 
doskonała wytrzymałość w niskich temperaturach, dobra 
elastyczność produktów końcowych, jak również dobra 
odporność na migrację. Jest używany głównie do produkcji 
folii PVB do szkła laminowanego. Jednakże OXSOFT 3G8 
można stosować również w przetwórstwie PCW, czy PU.

Monobenzoesany Jayflex™ MB10 ExxonMobil 
Chemical

Jayflex™ MB10 – benzoesan izodecylu. Plastyfikator  
bezftalanowy na bazie benzoesanów do aplikacji PCW.  
Plastyfikator ma bardzo dobre właściwości żelujące przy 
niskiej i stałej lepkości pasty i stosunkowo małą lotność. 
Jayflex™ MB10 należy stosować razem ze standardowy-
mi plastyfikatorami. Stosowanie jest możliwe w układach 
zawierających ftalany i bezftalanowych.

Plastyfikatory 
polimerowe

Synegis® Synegis Adypiniany polimerowe to plastyfikatory polimerowe 
charakteryzujące się doskonałą odpornością na migrację 
i ekstrakcję oraz niemalże zerową lotnością. Plastyfikatory 
te stosowane są do mas klejowych i uszczelnień; mogą 
być stosowane do produktów z bezpośrednim kontaktem z 
żywnością. 

TWORZYWA SZTUCZNE
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PLASTYFIKATORY CIĄG DALSZY

GRUPA PRODUKTÓW NAZWA HANDLOWA PRODUCENT OPIS PRODUKTU

Specialty Blends OXSOFT® DUO1 Oxea OXSOFT® DUO1 to specjalna mieszanka dwóch lotnych 
estrów, mająca znakomity profil migracji w połączeniu z 
korzystnymi możliwościami obróbki. Niska lepkość produk-
tu zapewnia łatwość obsługi. Dodatkowo OXSOFT® DUO1 
charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami w niskich 
temperaturach. OXSOFT® DUO1 to produkt zalecany w takich 
zastosowaniach jak: sztuczna skóra, posadzki, membrany 
dachowe, folie PCV, tkaniny powlekane, kable specjalne.

OXSOFT® DUO2 Oxea OXSOFT® DUO2 jest starannie wyselekcjonowaną mieszaniną 
dwóch lotnych estrów. Charakteryzuje się dodatkowo 
ulepszonym profilem migracji w stosunku do OXSOFT 
DUO1, jednak jest to wciąż produkt łatwy do obróbki. 
Doskonała odporność na ekstrakcję i parametry zmatowie-
nia powierzchni. Produkt OXSOFT® DUO2 jest zalecany do 
zastosowań, w których istotne znaczenie ma migracja.

Trimelitany OSXOFT® L9TM Oxea Niewypacający się liniowy plastyfikator trimellitowy o  
niskiej lotności i słabej migracji, cechujący się również 
wysoką odpornością na ekstrakcję. OXSOFT® L9TM  
doskonale sprawdza się pod względem elastyczności w  
niskich temperaturach. OXSOFT® L9TM może być 
alternatywą dla liniowych C8/C10 i liniowych trimellitanów  
C8 z uwagi na praktycznie identyczne działanie i właściwości. 

OXSOFT® TOTM/ 
TOTM ST

Oxea OXSOFT® TOTM – Trymelitan trioktylu – bardzo trwały, 
niewypacający się plastyfikator, doskonale sprawdzający 
się z rozmaitymi polimerami. Produkt cechuje ekstremalnie 
niska lotność, doskonała odporność na mydła wapniowe, 
doskonała przetwarzalność oraz słabe właściwości matujące.

TWORZYWA SZTUCZNE

POLIMERY TERMOPLASTYCZNE

GRUPA PRODUKTÓW NAZWA HANDLOWA PRODUCENT OPIS PRODUKTU

EVA  
(etylen/octan winylu)

Ateva® Celanese EVA firmy Celanese, marki Ateva, to kopolimery octanu  
etylowinylu (EVA). Asortyment składa się z kopolimeru EVA 
o zawartości octanu winylu do 40% i o szerokim przedziale
wskaźnika płynięcia (MI), od 0,35 do 850.
Produkty o wysokiej zawartości VA, od 18% do 40%,
stosowane są powszechnie w formułach klejów topliwych
do opakowań, etykiet, zamknięć skrzyń i kartonów, laminacji
oraz zastosowań introligatorskich.

Flexaren® Innospec Leuna 
GmbH

Kopolimery etylenu z octanem winylu bez dodatków, z 
zawartością octanu winylu od 7 do 18% oraz MFI między  
0.4 i 20. Stosowane w częściach technicznych usieciowanych 
i spienionych materiałach podeszwowych, profilach,  
giętkich przewodach, foliach, uszczelkach, jako nośnik w 
koncentratach barwiących, także w technice rozdmuchu. 

PCW Formolon® Formosa Plastics Emulsyjny i mikrosuspensyjny polichlorek winylu używany w 
aplikacjach termoplastycznych oraz w przetwórstwie różnego 
rodzaju past. Oferujemy szeroki wybór żywic o różnej masie 
cząsteczkowej, lepkości, niskiej wilgotności i zawartości 
związków lotnych.
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PIGMENTY

GRUPA PRODUKTÓW NAZWA HANDLOWA PRODUCENT OPIS PRODUKTU

Pigmenty 
nieorganiczne

HEUCODUR® Heubach Chemicznie obojętne, wieloskladnikowe pigmenty na bazie 
tlenków metali, wyróżniające się wyjątkową trwałością, którą 
zawdzięczają specjalnej technologii obróbki wysokotempe-
raturowej. Optymalny kształt i rozkład cząsteczek zapewniają 
lepszą dyspergowalność, optymalną intensywność barw i 
wysoką siłę. 

Titanium Dioxide Ruichem Rutylowy dwutlenek tytanu o doskonałej sile krycia, do 
wykończeń organicznych i/lub nieorganicznych.  
RC-901 i RC-919.

VANADUR® Heubach Nieorganiczne, żółte pigmenty na bazie wanadianu bizmutu 
charakteryzujące się czystą barwą i dużym nasyceniem oraz 
wysoką siłą krycia. 

VANADUR® 
PLUS

Heubach Nieorganiczne, żółte pigmenty na bazie wanadianu bizmutu z 
otoczką krzemianową, wyróżniające się dużą odpornością na 
działanie wysokiej temperatury, czynników atmosferycznych i 
chemikaliów. 

Pigmenty 
organiczne

CRANE® Color KRAHN CHEMIE Pigmenty organiczne do tworzyw sztucznych o dużej 
odporności na światło, stabilności termicznej, dopuszczone do 
kontaktu z żywnością. Nie zawierają metali ciężkich, nadają 
się do elastycznych i sztywnych PCV, poliolefin, polistyrenu, 
ABS, PET, PA i PC. Dostępny szeroki wybór kolorów. 

VYNAMON® Heubach Dzięki optymalnemu rozkładowi ziaren, te pigmenty organiczne 
charakteryzują się odpowiednimi właściwościami kolory-
stycznymi w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Wszystkie 
pigmenty wyróżniają się doskonałą dyspergowalnością, 
połączoną z wysoką intensywnością i czystością barwy, a 
ponadto dużą odpornością na działanie wysokiej temperatury, 
migrację, działanie światła oraz warunków atmosferycznych. 

Pigmenty perłowe Kuncai Fuzhou Kuncai 
Fine Chemicals

Pigmenty efektowe do zastosowania w przemyśle  
plastycznym. Bazujące na naturalnej lub syntetycznej mice, 
tudzież na szkle boro-krzemianowym. Charakteryzują się  
szerokim spectrum kolorów i wysoką jakością zgodną ze 
standardami Europejskimi. 

Płynne pasty 
pigmentowe

Auricolor™ Chromaflo 
Technologies

Płynne pasty do barwienia termoplastów mających  
zastosowanie w produkcji opakowań,  AGD oraz zabawek. 
Auricolor™ jest szczególnie polecany do barwienia PP, HDPE, 
ABS, GPPS i LLDPE. Koloranty Auricolor™ stanowią bardzo 
dobrą alternatywę dla konwencjonalego procesu barwienia 
masterbaczem, zarówno w procesie ekstruzji, jak i formowania 
wtryskowego. 

Preparaty 
pigmentowe

HEUCOSIN® Heubach Połączone ze sobą w specjalnym procesie produkcji miesza-
niny pigmentów organicznych i nieorganicznych. Posiadają  
doskonałe właściwości pod względem odporności na 
działanie światła i czynników atmosferycznych, rozpuszczalni-
ków i chemikaliów oraz na migrację. 

HEUCOSIN® 
Special / 
Heucosin 
Special Plus

Heubach Specjalne preparaty pigmentowe do zabarwiania 
podłogowych powłok polimerowych o doskonałej 
homogeniczności, którą można uzyskać w prosty sposób, 
bez konieczności ucierania pigmentów. Stosowane w syste-
mach bezrozpuszczalnikowych oraz wodorozcieńczalnych na 
bazie żywic epoksydowych i poliuretanowych oraz polimeta-
krylanu metylu.

Tlenki żelazowe Iron oxide Toda United 
Pigment

Szeroka gama kolorystyczna nieorganicznych pigmentów 
tlenków żelaza o doskonałej trwałości, bardzo dobrej 
dyspergowalności i wysokiej sile barwienia.

TWORZYWA SZTUCZNE
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ŻYWICE

Żywice poliestrowe, 
nasycone

Ftalon
Italester

Galstaff 
Multiresine

Poliole zawierające rozpuszczalniki, do stosowania  w  
kombinacji z izocyjanianami do jedno – i dwuskładnikowych 
układów PU (również high-solids).

Żywice poliestrowe, 
nienasycone

Poloral Galstaff 
Multiresine

Nienasycone żywice poliestrowe, bezrozpuszczalnikowe i w 
układach styrenowych. Żywice UV.

Synteven Galstaff 
Multiresine

Żywice poliestrowe nienasycone do układów CFC i GFC, jak 
również wytwarzane do żelkotów.

Żywice utwardzane 
UV

Syncryl Galstaff 
Multiresine

Poliestro-, polietero-, uretano- i epoksydowe-akrylany 
oligomerów do systemów utwardzania UV.

CPE (chlorowany 
polietylen)

Dakren™ Osaka Soda Dakren™ CPE to elastomer wykazujący się dużą odpornością 
na starzenie i czynniki agresywne. Ten sproszkowany materiał 
wykorzystywany jest głównie jako plastyfikator w PCV, PE, 
ABS, lub jako zewnętrzne warstwy elastomerowe węży  
paliwowych, węży turbosprężarek doładowujących oraz 
osłony kabli. Produkty Dakren (1035, 1035H, 1035UH itd.) 
wyróżniają się pod względem zawartości chloru oraz 
lepkości.  

KAUCZUK SYNTETYCZNY

TWORZYWA SZTUCZNE

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.



KRAHN CHEMIE Polska Sp. 
z o.o. ul. Marcelińska 90
60-324 Poznan
Phone  +48 61 87320-00
Fax  +48 61 87320-0
info.pl@krahn.eu

www.krahn.eu
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