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BUCKMAN. LÍDER MUNDIAL EM SOLUÇÕES 
MICROBIOLÓGICAS PARA O COURO.

Se antecipe ao ataque das bactérias e fungos que ameaçam a integridade 
do couro com as tecnologias da Buckman. Estamos comprometidos com a 
Visão de Futuro do Couro para desenvolver os programas de proteção mais 
confiáveis do mundo. Nossas tecnologias atuam conservando a qualidade, 
beleza natural e valor do couro, e oferecem as melhores soluções para 
curtimento, recurtimento e acabamento.



A Buckman, um dos líderes globais em Pesquisa 
& Desenvolvimento, está na vanguarda do 
desenvolvimento de combinações sinérgicas 
para proteção contra bactérias e fungos, 
além de ser a única empresa que 
oferece novas moléculas biocidas 
para a indústria do couro. Nossa 
linha Busan® de microbiocidas, 
combinada com soluções técnicas 
de alta qualidade, preserva e 
garante mais proteção para o couro 
e seus negócios. 

Conserve as peles verdes por 
mais tempo.
Conte com a Buckman para vencer a luta 
contra as bactérias que causam a degradação das 
peles verdes. 

Garanta a cura.
Os microbicidas especializados da Buckman protegem a 
solução de salmoura, evitando o crescimento de halófilos e 
archaea, e ajudam a garantir uma cura bem-sucedida.

Proteja o remolho.
As soluções da Buckman auxiliam na proteção das 
peles durante a fase crítica do remolho, quando os 
microrganismos podem causar prejuízos. Você pode contar 
com nossas aplicações para:
• Minimizar os danos à flor
• Evitar os efeitos de nubucamento ou flor picada
• Reduzir a flor solta
• Minimizar a ocorrência de veiamento

Previna o mofo.
Obtenha proteção avançada contra um amplo espectro 
de fungos que podem comprometer os couros wet blue, 
wet white, atanado, chrome-free e crust. A correta 
aplicação dos produtos  garante que os couros acabados 
tenham proteção de longo prazo durante o transporte, 
armazenamento e uso posterior.

O SUPORTE NECESSÁRIO PARA 
O SEU SUCESSO.
Com laboratórios estrategicamente 
localizados ao redor do mundo, 
e uma equipe internacional de 
especialistas, podemos ajudar você 

a eliminar suposições. A Buckman 
aplica o produto certo, na dose certa e 

no ponto certo do processo, visando uma 
melhor deposição e distribuição. Avaliamos 

o desempenho e fornecemos monitoramento 
contínuo para assegurar que os nossos programas 
de controle microbiológico proporcionem excelentes 
resultados do início ao fim.Oferecemos treinamento 
e auditorias de segurança, e trabalhamos com você 
e seus clientes para garantir que todos obtenham os 
resultados esperados. 

Os produtos da Buckman, bem como o nosso 
conhecimento regulatório das legislações locais e 
requisitos de RSL, somados ao nosso comprometimento 
com a gestão de produtos e manuseio seguro, ajudam 
você a minimizar os riscos para a sua empresa, seus 
funcionários e o meio ambiente.

QUANDO PENSAR MICRO, PENSE GRANDE.
Quando você escolhe uma empresa líder mundial em 
microbicidas para o couro, conta com a mais avançada 
tecnologia e fica um passo à frente no mercado. Com 
foco no cliente, nossa Visão de Futuro do Couro está 
melhorando o processo e otimizando a produção do 
couro em todo mundo. Para saber mais sobre os 
nossos programas personalizados e treinamentos sobre 
microbiocidas, ou sobre outras soluções para couro, 
entre em contato com o seu representante da Buckman 
ou visite o nosso site em buckman.com.

SUA MAIOR 
ARMA CONTRA 

SEUS MENORES 
INIMIGOS.



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.   D252POR-H (05/18)
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