Commitment makes the best chemistry.

Opte por uma empresa especializada em
crepagem Yankee.

Permita que a Buckman proporcione um novo nível de eficiência
e qualidade para a produção de papel Tissue.
Você busca suavidade no seu papel, não no seu fornecedor de soluções químicas. Por isso, com a
Buckman você terá um apoio completo para toda a sua operação de crepagem Yankee, solucionando
problemas e criando oportunidades que levem a uma melhor e mais eficiente produção de papel
tissue. Cumpriremos as exigências de sua máquina, suas categorias, e seu orçamento.

Commitment makes the best chemistry.

Conheça as inovadoras tecnologias para
Yankee da Buckman.

Com inigualável experiência, produtos
químicos patenteados e tecnologia
avançada, a Buckman pode melhorar
a operação do crepado a seco, crepado
úmido e o processo TAD (through-airdried) para produção de papel higiênico
e papel toalha.
Obtenha um desempenho otimizado do
cilindro Yankee
• Adesivos
• Releases
• Modificadores: com base
óleo esurfatante
• Proteção
• Amaciantes
• Debonders
• Auxiliares de absorção
• Controle de stickies
• Redução de COV
Confie em nossa excelência técnica
• Aumento do bulk e maciez
• Aplicações em cilindros Yankee de
baixa e alta temperaturas
• Aplicações no Yankee para
melhoria de película
• Crepagem de baixa umidade
Economize tempo, dinheiro e
ganhe eficiência
• Maximize a vida útil da lâmina
de crepagem
• Evite uma marcação de chatter da
lâmina de crepagem

• Aumente os ciclos de retífica
do Yankee
• Minimize o consumo de energia
• Otimize a produtividade
• Simplifique o desenvolvimento
de papéis
Receba apoio mundial
Técnicos de Campo, apoiados por
nossa rede global de especialistas
em crepagem, fornecem um serviço
abrangente e otreinamento necessário
para ajudar as equipes de produção na
dinâmica do processo e a química de
crepagem. Tudo para que você obtenha
o máximo de vantagem da estratégia de
gerenciamento do Yankee.
Conheça nossas soluções químicas
para outros tipos de papéis
• Controle microbiológico
• Controle de depósitos
• Antiespumantes
• Tratamentos de tela e feltro
• Limpezas químicas
• Tecnologia de modificação
enzimática de fibra para resistência
e otimização do consumo de
energia de refino
• Controle de carga
• Programas de retenção/
drenagem/formação

Saiba mais
A produção de um melhor papel tissue
começa com a contratação da melhor
empresa química. Obtenha mais
informações sobre os programas de
coating Yankee da Buckman. Entre
em contato com seu representante da
Buckman ou acesse buckman.com.

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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Argentina +54 11 4701-6415; Austrália +61 (2) 6923 5888; Bélgica +32 9 257 92 11; Brasil +55 (19) 3864-5000; Canadá +1 (877) 282-5626; Chile +(56-2) 2946-1000; China +(86-21) 6921-0188
Coreia +(82) 31-416 8991; India +(91) 44-2648 0220; Indonésia +(62) 21-2988 8288; México +52 (777) 329 3740; Singapura +(65) 6891 9200; África do Sul +27 (31) 736 8800; Estados Unidos +1 (901) 278-0330
Sede Global – 1256 N. McLean Blvd., Memphis, TN 38108, USA
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