
LEATHER TECHNOLOGIES

Conte com o Busan® 7656 da Buckman. 
Um fungicida de múltipla ação.
Quando se trata de combater o mofo, você precisa de todas as armas. Para isso, a 
Buckman oferece uma combinação eficiente de ativos com diversos modos de ação em 
um único programa fungicida. Busan 7656, um fungicida de múltipla ação, fornece ao 
curtume os meios necessários para combater o mofo onde ele mais gosta de crescer:  
nos couros úmidos. Busan 7656 também fornece proteção contínua de longo prazo, 
evitando danos ao couro e perda de rentabilidade durante a produção e armazenagem.

LEATHER TECHNOLOGIESLEATHER TECHNOLOGIES

HÁ MAIS DE  
UMA FORMA DE  
COMBATER O MOFO.



DUPLA PROTEÇÃO CONTRA MOFO.

Uma solução prática.
A proliferação descontrolada de fungos no curtume pode 
custar caro. Felizmente, a prevenção não custa tanto. 
O exclusivo fungicida de múltipla ação, Busan® 7656 da 
Buckman, utiliza dois princípios ativos comprovados – 
TCMTB e OIT – para proporcionar proteção ampla e 
econômica para diferentes tipos couro, incluindo:
• Wetblue 
• Wet white
• Couros vegetais
• Chrome free 
• Semi acabado úmido

O Busan 7656 possui ação prolongada, que proporciona 
proteção de longo prazo para o couro durante o 
transporte e o armazenamento.  

Fácil aplicação e manuseio.
O Busan 7656, fungicida de múltipla ação, é  duro com o 
mofo e amigável ao couro e ao ser humano.
• Formulado com solvente de baixo teor de  voláteis 

proveniente de recurso renovável.
• A baixa pressão de vapor minimiza o odor e garante 

um produto não inflamável.
• Seguro para transporte, armazenamento e utilização.
• Por ser uma emulsão estável, pode ser armazenado 

por longos períodos mantendo a performance.

A maior vantagem é a confiabilidade que o 
produto oferece. O representante técnico da 
Buckman recomendará a dosagem correta e fará o 
monitoramento da operação para que o programa 
desempenhe de forma ótima.

Saiba mais.
Não deixe que o mofo comprometa a qualidade do seu 
couro. Proteja seus couros e o resultado financeiro com 
o fungicida de múltipla ação Busan 7656. 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.   D241POR-H (02/107)
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