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Devolva a consistência ao seu wet blue.
Obtenha maior controle da basificação com o Butan™ 7840LR.
Um bom curtimento depende do controle preciso dos
Curva de pH do Butan™ 7840LR

níveis de pH no processo. Para isso, você pode contar
com o produto Butan 7840LR, um basificante que otimiza
gradual e previsível do pH do banho. O resultado é uma

pH

as ligações aos grupos carboxílicos, através de aumento
desacidulação controlada com ótima fixação do cromo, lote
após lote. Com o Butan 7840LR, você reduzirá os riscos
muitas vezes associados à basificação e levará ao mercado
couros mais uniformes, valorizando o seu produto.
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LEATHER TECHNOLOGIES

Obtenha resultados superiores. Basifique com
confiança usando o Butan™ 7840LR.
A Buckman tem um controle preciso sobre a qualidade de seus
produtos, contribuindo assim para a qualidade de seus couros.
Dia após dia, lote após lote, você pode ter a
certeza de que o Butan 7840LR é:
Purificado. É produzido a partir de fontes minerais,
empregando tecnologias avançadas de purificação.
Em função disso, o Butan 7840LR tem índice de pureza
superior a 97%.
Controlado. O desempenho do nosso basificante é
assegurado por meio do monitoramento do processo
de moagem e da distribuição equilibrada do tamanho
das partículas de óxido de magnésio. Nosso produto
é fabricado com consistência, gerando resultados
consistentes no seu processo.

Todo o suporte técnico que você precisa.
Além de fornecer um produto mais padronizado,
a Buckman pode ajudar na implementação e no
monitoramento para garantir que seus processos
mantenham-se consistentes.

Saiba mais.
Saiba como o Butan 7840LR pode reduzir suas
preocupações com a basificação e oferecer consistência
ao seu processo de curtimento. Entre em contato com
seu representante Buckman ou visite buckman.com.

Testado. O Butan 7840LR passa por testes rigorosos
para garantir sua especial distribuição de partículas que
proporciona reatividade padronizada, controlada, com
variações mínimas de pH.
Certificado. Cada lote vem acompanhado de um
certificado de análise, indicando a composição química,
a distribuição de tamanho de partícula e a reatividade.
Assim, você pode ter plena confiança em sua eficácia.

Segurança. Uniformidade. Confiabilidade.
Escolha o Butan 7840LR para:
• Reatividade controlada e padronizada para
resultados consistentes
• Redução do risco de que parte do produto não se
dissolva durante o processo de basificação, o que
resulta em menor risco de manchas verdes no wet blue
• Fornecimento confiável
• Compatibilidade com produtos químicos do processo,
incluindo fungicidas
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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