LEATHER TECHNOLOGIES

Melhor desempenho contra fungos.
Menor residual de ativos no couro.
Utilize a “Sinergia Tripla” do Busan 7555.
O que é a “Sinergia Tripla”? É o extraordinário desempenho que a Buckman alcançou
combinando três ativos fungicidas altamente eficazes em uma única e revolucionária
formulação. Esta é uma exclusividade do Busan 7555 - o melhor controle fúngico com os
menores residuais de ativos fungicidas no couro. Com o Busan 7555 é possível obter proteção
de longo prazo contra fungos para quaisquer artigos de couro, em um sistema ecologicamente
mais otimizado.
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Obtenha uma proteção antifúngica tripla para o couro.
A indústria do couro perde milhões de dólares anualmente
devido a problemas de fungos. Mas o crescimento de
fungos pode ser evitado com o novo fungicida para couros
Busan® 7555. Empregamos a substância mais reconhecida e
confiável do mercado — TCMTB — a combinamos com o OIT
e com o novo agente antifúngico patenteado pela Buckman:
o CHED. O resultado é um controle superior e de espectro ainda
mais amplo com residuais de ativos mais baixos do que os
requeridos por qualquer substância utilizada de forma isolada.

Com a “Sinergia Tripla” do Busan 7555
alcançamos:
Notável desempenho antifúngico em todos os tipos de couros
• Múltiplos modos de ação para um controle de
amplo espectro.
• Desempenho comprovado no processo de couros bovinos,
ovinos e caprinos.
• Proteção de longo prazo para:
– Wet blue
– Wet white
– Couro Vegetal
– Semi Acabado
Excelente proteção ao couro com ROI comprovado
• Prevenção de danos à superfície do couro provenientes do
crescimento de fungos
• Prevenção da descoloração e manchas em couros semi
acabado e acabado
• Proteção contra “downgrading”
• Eliminação de reprocessamentos dispendiosos
• Eliminação de potenciais problemas à saúde humana,
causados por fungos

Proporcione suporte à sua aplicação com:

Aplicação fácil e eficaz, com resultados confiáveis
• Comprovado em aplicações industriais de longo prazo em
todo o mundo, utilizando todos os tipos de equipamentos
de curtimento e diferentes condições de processamento
• Formulação de alto desempenho garante distribuição e
retenção uniformes do fungicida no couro, mesmo em
fulões de grande porte
• Disponível em uma formulação líquida estável
• Couros tratados corretamente com Busan 7555 atendem
aos requisitos aplicáveis do REACH e RSL

Saiba mais

O Programa de Controle de Microorganismos da Buckman
• Adição de fungicida e processo otimizado para atender a
necessidades específicas
• Monitoramento regular para proteger contra
mudanças indesejadas
• Aplicação segura e em conformidade com todas as
regulamentações

Como parte do abrangente Programa de Controle de
Microorganismos da Buckman, o Busan 7555 estabelece
um novo padrão em preservação de couros. Para saber
mais entre em contato com um Representante Técnico da
Buckman e conheça a “Sinergia Tripla” de que você necessita
para uma proteção superior do couro. Nós o ajudaremos a
otimizar seu processo, monitorar o desempenho e melhorar a
sustentabilidade de sua operação.

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. 
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