
MELHOR REMOLHO
MÁXIMA DEPILAÇÃO
Obtenha um desempenho enzimático superior 
com Buzyme® 148 da Buckman.

Um remolho eficiente pode economizar tempo e dinheiro. Por essa razão, a Buckman 
desenvolveu o Buzyme 148, um avançado auxiliar de remolho que utiliza uma eficiente 
tecnologia enzimática para otimizar a operação de remolho, a depilação e acelerar os 
processos de ribeira. Com Buzyme 148, poderá aumentar a produtividade de forma 
segura e obter couros de melhor qualidade com um menor custo total, para o curtume 
e para o ambiente.

LEATHER TECHNOLOGIES



MENOR IMPACTO PARA O MEIO AMBIENTE

Melhore o processo. 
A presença de glicoproteínas de difícil remoção retarda o 
processo de remolho em peles verdes. Peles salgadas levam 
muito tempo para reidratar. A carnaça e gordura residual 
tornam o remolho mais lento. Buzyme® 148 soluciona esses 
problemas rapidamente ao remover materiais proteicos 
indesejáveis e acelerar significativamente o processo de 
remolho – até para peles muito secas ou extremamente 
gordurosas. Além disso, as enzimas são compatíveis com os 
auxiliares de remolho mais comuns e com os bactericidas, 
como os produtos da linha Busan®.

Valorize as peles. 
A hidratação mais eficaz pode promover o amaciamento 
uniforme e otimizar a depilação, com menos prejuízo para a 
pele. O resultado é uma pele em tripa mais consistente e de 
elevada qualidade. 

Simplifique o manuseio e a armazenagem.
O Buzyme 148 é fácil de aplicar e oferece excelente 
desempenho em sistemas de dosagem automatizados. Sua 
fórmula líquida é mais prática e segura de aplicar do que os 
produtos em pó. A estabilização patenteada fornece uma vida 
útil longa sem perda de eficácia das enzimas. Não afetada 
pelos ciclos de congelamento-descongelamento, e resistente 
a temperaturas mais altas, apresenta um desempenho 
confiável em diferentes estações do ano e climas.

Proteja o meio ambiente. 
Buzyme 148 pode ajudar os curtumes a atingir suas metas 
ambientais ao reduzir a necessidade de produtos químicos 
perigosos e economizar energia através da redução do tempo 
de processo.

Melhore o resultado final. 
O Buzyme 148 gera economia de energia, transporte e 
armazenagem. Aumenta a produtividade e eleva o retorno 
de investimento. 

Saiba mais. 
Para saber como Buzyme 148 pode trazer maior eficiência e 
rentabilidade aos processos de remolho e depilação, entre em 
contato com um representante da Buckman ou acesse 

buckman.com.

Como funcionam as enzimas da Buckman. 
As enzimas são grandes proteínas – catalisadores 
naturais – utilizadas para acelerar reações químicas 
específicas. As enzimas comerciais que a Buckman 
promove para o uso em curtumes modernos são 
produtos de bioengenharia. A linha Buzyme é composta 
por enzimas cuidadosamente selecionadas e específicas 
para cada necessidade do processo. A linha Buzyme 
irá padronizar seu processo, minimizar o uso de 
produtos químicos perigosos e melhorar a eficiência e 
a sustentabilidade. 

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.  D233POR-H (02/17)
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