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Tão importante quanto produzir 

um papel tissue de melhor 

qualidade, é encontrar um 

fornecedor de produtos 

químicos que compreenda as 

suas necessidades. A Buckman 

procura entender tudo sobre a 

química e a produção de papel 

tissue, para criar soluções que melhorem a produção do papel 

e o torne num produto de alta qualidade. Se você produz papel 

higiênico ou papel toalha, a Buckman pode ajudá-lo a melhorar 

a qualidade do papel e a eficiência da sua operação.

Comprometidos com a sustentabilidade 
A Buckman trabalha em busca de um futuro sustentável, e está 

comprometida em auxiliar a indústria de papel tissue a fazer o 

mesmo. Ao fornecer produtos químicos ecologicamente corretos, 

reduzir o tempo de processamento, melhorar a eficiência das 

máquinas e encontrar novas maneiras de economizar água 

e energia elétrica, ajudamos a criar um meio ambiente mais 

saudável, bem como um negócio mais sustentável.  

Otimize a 
absorção, maciez 
e resistência do 
papel tissue com 
as soluções da 

Buckman.

MELHORE
SEU

PRODUTO   e sua operação.



A Buckman está inovando, solucionando 
problemas e proporcionando incomparável 
especialização em crepagem Yankee a 
toda a indústria. Oferecemos uma linha 
completa de produtos que atende às 
necessidades específicas do processo, 
e estamos ajudando nossos clientes a 
melhorar a sustentabilidade, através da 
redução do uso de energia e emprego de 
produtos químicos ecológicos.

Maximize a fibra
A tecnologia enzimática Maximyze® 
desenvolvida pela Buckman condiciona as 
fibras e maximiza a sua área de superfície exposta. 
Reduzindo a necessidade de refino, economizando 
energia, aumentando o volume específico e 
melhorando a resistência à tração. O Maximyze 
permite que você use fibras de menor valor, 
proporcionando um economia significativa. Não é 
surpresa que a tecnologia Maximyze da Buckman 
tenha sido adotada em todo o mundo por centenas 
de fabricantes de papel.

Otimize o processo de crepagem
A Buckman fornece produtos químicos 
especializados de crepagem para melhorar 
os processos a úmido ou seco, 
ATMOS, TAD, NTT e outras linhas 
de produção. Oferecemos 
também avaliação técnica de 
processo, esclarecendo como as 
nossas exclusivas tecnologias 
patenteadas podem ser utilizadas 
para otimizar o processo 
com qualidade e fornecer a 
produtividade que você precisa.

Procure um líder em 
inovação para papel.

Melhore as propriedades 
do papel tissue
A Buckman fornece uma variedade 

de amaciantes, debonders e outros 

aditivos que ajudam a aumentar o 

volume, a absorção e a suavidade 

em todos os seus produtos. 

Nós oferecemos loções que 

proporcionam maciez para 

a parte úmida da máquina. 

Fornecemos também loções 

para papel higiênico, lenço 

de papel e para pulverização 

na máquina.



Além de melhorar o papel, a Buckman busca 
formas de melhorar o desempenho da máquina. 

Oferecemos soluções que ajudam os clientes a melhorar 
desde a clarificação do efluente, o controle de depósitos 
até o tratamento do condensado Yankee.

Trabalhamos para prolongar a vida útil da lâmina 
de crepagem e oferecemos controle total dos 
depósitos microbiológicos e inscrustação. Fornecemos 

antiespumantes, tratamentos de feltro e tela, além 
de realizarmos a limpeza química, o controle de 

carga e programas de retenção/drenagem/formação. 
Tudo para que suas máquinas e sua fábrica operem com 

maior eficiência. 

Saiba mais
Deseja melhorar a qualidade do papel e a produção ao mesmo 
tempo? Diminuir os custos e aumentar a satisfação do seu 
cliente? Saiba mais sobre as soluções para papel da Buckman. 
Contate um representante local da Buckman ou acesse nosso 
site buckman.com.

Junte à conversa!

Esta não é uma oferta de venda. O produto apresentado nesta literatura pode não estar disponível para venda e/ou disponível em todas as regiões onde Buckman está presente. As afirmações feitas podem não ter sido aprovadas para uso em todos 
os países. A Buckman não assume qualquer obrigação ou responsabilidade pelas informações. Entre em contato com seu representante de vendas Buckman para mais informações.

A empresa comercializadora assegura que este produto está de acordo com a sua descrição química e é adequado para a finalidade indicada, quando aplicado de acordo com a recomendação técnica feita pela empresa fornecedora. O comprador 
deve assumir o risco proveniente da aplicação incorreta do produto, bem como pelo manuseio inadequado e por pessoas sensíveis a produtos químicos. A empresa comercializadora não dá nenhuma outra garantia ou representação de qualquer tipo, 
expressa ou implícita, referente ao produto, incluindo NENHUMA GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO DAS MERCADORIAS PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE. Nenhum representante de vendas está autorizado a alterar 
esta garantia sob qualquer aspecto, exceto por escrito formalmente com uma referência específica a esta garantia.   A868POR-H (10/18)

Argentina +54 11 4701-6415; Austrália +61 (2) 6923 5888; Bélgica +32 9 257 92 11; Brasil +55 (19) 3864-5000; Chile +(56-2) 2946-1000; China +(86-21) 6921-0188; Coreia +(82) 31-416 8991 
India +(91) 44-2648 0220; Indonésia +(62) 21-2988 8288; Japão +(81) 3 6202 1515; México +52 (777) 329 3740; Singapura +(65) 6891 9200; África do Sul +27 (31) 736 8800; Estados Unidos +1 (901) 278-0330

Sede Global – 1256 N. McLean Blvd., Memphis, TN  38108, USA

 © 2018 Buckman Laboratories International, Inc.  Todos os direitos reservados. buckman.com

MELHORE  
A OPERAÇÃO 
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