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BUSAN® 30 DA BUCKMAN. 
O MELHOR TCMTB.
Para a proteção do couro úmido contra o ataque de fungos, não há nada como o TCMTB. 
E ninguém sabe como aplicá-lo melhor que aqueles que o criaram – a Buckman. Nosso 
completo conhecimento da química e nossa ampla experiência em laboratório e em campo 
resultaram em um programa fungicida incomparável. Nossas soluções ideais em TCMTB, 
aliadas a experiência de aplicação, e o trabalho de monitoramento contínuo, trabalham 
juntos para evitar o desenvolvimento de fungos, proteger a integridade e a qualidade do 
couro, controlar custos – ao reduzir riscos – e aumentar a rentabilidade. 

Por que se arriscar a ter problemas de mofo? Com o Busan 30 da Buckman, você pode ter 
total confiança na proteção contra fungos. É nosso compromisso para o seu sucesso.

CONFIE NO ATIVO FUNGICIDA LÍDER  
MUNDIAL FORNECIDO PELA EMPRESA  
QUE O CRIOU.
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30% TCMTB. 100% CONFIANÇA.

O BUSAN® 30 OFERECE PROTEÇÃO CONFIÁVEL PARA 
WETBLUE, WET WHITE E SEMIACABADO ÚMIDO.

O couro úmido contém níveis de nutrientes, umidade 
e pH que o tornam ambiente perfeito para os esporos 
dos fungos. Eles se proliferam rapidamente, e o 
crescimento do mofo altera as propriedades físicas 
e químicas do couro, causando manchas e perda de 
qualidade. Os custos podem ser devastadores. É por 
isso que a Buckman desenvolveu o TCMTB, referência 
mundial em proteção contra fungos, e aperfeiçoou sua 
aplicação com programas que utilizam fórmulas com 
Solvente Tradicional (Busan 30L), Solvente de fonte 
Renovável (Busan 30 BD) ou Água (Busan 30 WB).

Proteja o estoque de couro úmido.
O Busan 30 é formulado especialmente para uma 
distribuição uniforme no fulão de curtimento. Aplicado 
na etapa de píquel ou durante o curtimento, o Busan 30 
proporciona proteção completa do wetblue, wet 
white, chrome free e outros couros úmidos durante o 
armazenamento e o transporte, e garante a melhor 
base para o crust e o acabado.

Receba monitoramento contínuo.
Ao adquirir Busan 30 você receberá assistência técnica 
local e análises laboratoriais para assegurar o sucesso 
contínuo. Você pode contar com a Buckman para:
• Avaliar a compatibilidade do processo e medir 

os níveis de absorção para garantir uma 
proteção completa.

• Provar que seus requisitos sejam atendidos através 
de análises de câmera tropical (ASTM D7584-10).

• Revisar periodicamente o processo para garantir 
que a compatibilidade seja mantida e monitorar as 
instalações para um armazenamento seguro.

Mantenha o seu negócio seguro.
Na Buckman, nós não protegemos apenas o couro.  
Nós trabalhamos para também proteger funcionários, 
o meio ambiente e consumidores, garantindo manuseio 
e aplicação seguros de produtos fungicidas em cada 
etapa do processo. Além disso, nos mantemos em total 
conformidade com a legislação dos EUA, da Europa e 
de outras regiões que exigem o registro de fungicidas 
para couro. Nós entendemos as Listas de Substâncias 
Restritas, os Selos Ambientais, as Marcas e outros 
requisitos de mercado para que você possa vender o seu 
couro com total confiança.

Saiba mais.
Não deixe que fungos comprometam a qualidade do seu 
couro. Proteja seus produtos e seu resultado financeiro 
com a referência mundial: Busan 30. Para mais 
informações, entre em contato com seu representante 
Buckman ou visite buckman.com.
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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.   D238POR-H (02/17)
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