LEATHER TECHNOLOGIES

Obtenha uma reidratação rápida e um desengraxe
eficaz com Busperse® 7794 da Buckman.
A gordura não tem mais onde se esconder.
A gordura natural que permanece no couro pode impedir a reidratação e bloquear a aplicação correta
de insumos químicos. Para dispersá-la, use o Busperse 7794. Seu sistema de surfactantes não
iônicos com múltiplos componentes emulsiona e remove gorduras e graxas, permitindo um remolho
rápido e maior eficácia dos produtos químicos. Use-o em todos os tipos de couros e peles e em
quaisquer equipamentos de processo. Busperse 7794 também pode ser empregado com bons
resultados no curtimento e para a produção de couro hidrofugado.
O Busperse 7794 oferece alto desempenho a um baixo custo para ajudar a produzir uma pele mais
limpa, um couro de melhor qualidade e aumentar a lucratividade do processo.

LEATHER TECHNOLOGIES

Livre-se da gordura. Ganhe controle.
Aplique Busperse® 7794 em toda a ribeira e curtimento.
A mistura balanceada de álcoois etoxilados
no Busperse 7794 ajuda a remover ácidos
graxos livres e a evitar a formação de manchas
decorrentes de gordura natural (“fatty spew”), que
podem comprometer a produção. Com excelente
estabilidade a altas e baixas temperaturas, o
produto proporciona uma dispersão uniforme e
confiável de outros auxiliares comuns da ribeira,
durante as operações de:
• remolho
• depilação
• caleiro
• desencalagem
• lavagens
Versátil, eficaz e de fácil aplicação.
O Busperse 7794 é especialmente eficaz em
processos com baixos teores de sulfetos e de sódio,
onde o desengraxe direcionado e eficiente na ribeira
é importante. O produto também diminui a presença
de nutrientes necessários ao metabolismo e à
proliferação de fungos.

O Busperse 7794 é fácil de aplicar e oferece um
excelente desempenho em sistemas de dosagem
automáticos. Um Representante Técnico da
Buckman pode ajudá-lo a determinar a dosagem
correta com base no tipo e faixa de peso das peles a
serem processadas.
Implacável com as graxas, não com o
meio ambiente.
A baixa formação de espumas do Busperse 7794
pode ajudá-lo a reduzir o impacto ambiental do
processamento do couro. O produto se degrada
rapidamente em sistemas de tratamento de
efluentes e trabalha bem como um substituto aos
nonilfenóis etoxilados (NPEs).
Saiba mais.
Para saber mais sobre como o Busperse 7794 pode
proporcionar um controle mais eficaz e econômico às
operações de desengraxe durante o processamento
de peles e couros, entre em contato com seu
representante ou visite a buckman.com.

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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