PAPER
TECHNOLOGIES

Um
compromisso
com nossos
fundamentos.

NOSSO COMPROMISSO:

Implementar um futuro sustentável
para o segmento de celulose e papel
em todos os continentes.
A Buckman é uma empresa de especialidades químicas que está a serviço do setor de celulose
e papel em todos os continentes. Servimos clientes em mais de noventa países. Melhorando fibras através
de tecnologias enzimáticas. Melhorando a performance da parte úmida. Aprimorando os atributos do papel.
Monitorando os processos. E buscando formas inovadoras de economizar energia e outros recursos para tornar
as fábricas mais rentáveis e mais sustentáveis.

Desde a captação de água até o produto final, ccontinuamos a desenvolver e
utilizar químicas inovadoras e tecnologias inteligentes. Fornecemos suporte técnico. E geramos um retorno de
investimentos significativo ano após ano para nossos clientes. Podemos fazer o mesmo por você.
Compromisso contínuo. Sucesso sustentável. Em escala global. Este é o compromisso do segmento Paper
Technologies da Buckman.

ESPECIALIDADES DA BUCKMAN

Papel cartão | Cartão para embalagens | Papel fino | Embalagem para líquidos | Papel jornal | Papéis gráficos
Celulose | Reciclagem e destintamento | Papéis especiais | Papel Tissue e Toalha
Caldeiras de recuperação e utilidades | Tratamento de água
APLICAÇÕES E PRODUTOS

Biocidas e preservantes | Tratamento de água de caldeira e de torre de resfriamento | Coagulantes para controle de carga
Boilout e Condicionamento químico de feltros | Quelantes | Controle de corrosão | Antiespumantes | Dispersantes
Produtos químicos para destintamento | Controle de depósitos | Resistência a seco e a úmido | Fixadores de corantes
Tratamento de efluente | Enzimas | Controle de pitch e stickies | Auxiliares de polpeamento | Controle de incrustação
Programas de retenção/drenagem | Colagem | Amaciantes/Suavizantes para Papel Tissue
Auxiliares de lavagem e drenagem | Agente de adesão e release do Yankee | Tecnologia inteligente
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