AVANÇADAS
TECNOLOGIAS
PARA
DESENGRAXE

Melhore o desempenho do curtume e a qualidade do
couro com as soluções mais recentes da Buckman.
O desengraxe ineficaz pode comprometer o curtimento e o tingimento, causar manchas, mau
odor e migração de estearina, além de criar outros problemas que dificultam os processos e
tornam o couro menos atrativo. A Buckman tem uma linha completa de soluções avançadas
para desengraxe que resultam em couros mais limpos e de qualidade superior, além de
melhorar a eficiência do processo de caleiro e de curtimento.
Agora, é possível controlar a gordura e obter vantagens com as soluções avançadas de
desengraxe da Buckman.

LEATHER TECHNOLOGIES

Remova a gordura. Melhore o desempenho.
Se você busca aumentar a eficácia, controlar os custos
ou criar uma operação mais sustentável, a Buckman
tem um programa de desengraxe para atender os seus
desafios. Com nossa ampla experiência no setor e uma
linha completa de produtos para desengraxe, podemos
desenvolver um programa para ajudá-lo a melhorar o
desengraxe de todos os tipos de pele: bovina, caprina,
ovina, suína e outros. Podemos revisar o seu processo,
realizar análises de gorduras e ácidos graxos livres e
personalizar um programa que melhore seu processo
e sua eficiência operacional.

Proteja o meio ambiente.
As soluções de desengraxe da Buckman apresentam
formulações estáveis, com baixa formação de espuma,
que se decompõem rapidamente e são livres de solventes
orgânicos, alquilfenóis etoxilados e nonilfenóis etoxilados.
Nossos produtos são formulados especificamente para
fornecer um desempenho mais eficaz com menor impacto
ambiental em relação aos programas tradicionais.

Obtenha suporte técnico.

Nossa ampla linha de produtos desengraxantes
inclui diversos tipos de álcoois etoxilados, lipases e
desengraxantes combinados, compostos de enzima
mais emulsificantes e surfactantes, todos livres de
solventes e NPE.

Conte com suporte técnico dos profissionais da Buckman.
Iremos monitorar o seu processo e realizar análises
químicas para diagnosticar e prevenir problemas.
Manteremos um monitoramento contínuo do nosso
programa, de forma a atender às suas expectativas, bem
como as de seus clientes.

Aumente a eficiência.

Saiba mais.

Os avançados produtos químicos de desengraxe da
Buckman contribuem para:
• Extrair e emulsificar a gordura e os ácidos graxos de
maneira eficaz, limpando os couros e as peles com
facilidade e rapidez.
• Dispersar e remover os lipídeos, permitindo a
lubrificação das fibras do couro durante a secagem.
• Melhorar o desempenho dos produtos químicos de
caleiro e curtimento.
• Produzir couros mais maleáveis e apropriados para as
operações de descarne e divisão.
• Melhorar o desempenho dos fungicidas.

Saiba como o programa de desengraxe da Buckman pode
proporcionar um processo mais eficiente e econômico.
Contate um representante da Buckman ou acesse o site
buckman.com.

Prevenir problemas de qualidade.
Para garantir couros de alta qualidade, você deve prevenir
problemas antes que eles venham a ocorrer. A Buckman
pode ajudá-lo a prevenir:
• manchas de sabão de cálcio;
• manchas vermelhas no wet blue;
• manchas escuras no couro tingido;
• migração de estearina no couro acabado; e
• fogging no couro automotivo.

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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