Commitment makes the best chemistry.

PAPER TECHNOLOGIES

Obtenha agentes de release para Yankee mais ecológicos.
Aplique o agente release Busperse® 2888 da Buckman, formulado a base de ingredientes
de origem vegetal; o complemento perfeito para seu programa de fibra reciclada.
Desde a maneira como se trata a água até como se utiliza a fibra reciclada, você está buscando maneiras de
tornar sua produção de Tissue mais sustentável. E ainda assim, o agente release à base de óleo bruto ou mineral
que você usa em seu secador Yankee, estão longe de serem sustentáveis a Buckman desenvolveu o Busperse 2888.
Ele é formulado a partir de materiais renováveis, o que é melhor para o meio-ambiente e para as pessoas.
A dosagem pode ser reduzida pela metade para atingir uma economia significativa. Além disso, permitindo que
você se livre do óleo mineral para sempre.

Commitment makes the best chemistry.

Torne sua operação mais sustentável.
Ao dosar o Busperse® 2888 no chuveiro
do coating do secador Yankee, você
obterá um processo mais eficiente, bem
como uma operação mais sustentável.
O Busperse foi especialmente concebido
para utilização em papel tissue que
utiliza matéria-prima reciclada,
produtos que tradicionalmente exigem
alta dosagem de agente release.

Ecológico
Reduza sua pegada ambiental.
• Feito com óleo vegetal - um recurso
renovável e sustentável
• Baixo COV - ao contrário da maioria dos
agentes release de base mineral
• Permitido pelo BfR e aprovado
pelo FDA
• Perfeitamente adequado para fibras de
resíduo misto de escritório

Alto desempenho
Não existe um produto com melhor
rendimento que o Busperse 2888.
• Tão eficiente quanto o óleo mineral
• Reage mais rapidamente do que os
programas a base de óleo mineral
• Efetivo em altas velocidades
• Melhora as barras de crepado
por polegada
• Atua como um agente release e como
um modificador de película

Econômico

Saiba mais

Se você utiliza uma grande quantidade
de agente release, ficará satisfeito com
a economia que o Busperse 2888 trará.
• Reduza a dosagem em até 50%,
em comparação com o óleo
mineral/bruto
• Evite a oferta volátil de óleo bruto e
problemas com preços
• Melhore a produtividade
• Melhore as margens de lucro
• Fornecido em tambores, containers
e a granel

Seja mais competitivo no mercado
de produtos institucionais com o
Busperse 2888. Você terá um excelente
agente release sem óleo mineral
e proporcionará um novo nível de
sustentabilidade e lucratividade para
a produção de papel Tissue. Entre
em contato com um representante da
Buckman para obter mais informações
ou visite buckman.com.

Estudo de caso
Uma fábrica que produz lenço de papel de MOW desejava reduzir a sua dosagem de agente release, que era muito alta.
A Buckman substituiu seu agente release à base de óleo bruto pela opção sustentável Busperse 2888. A fábrica foi capaz
de manter a velocidade de produção, do agente release pela metade. A relação de alongamento do crepado melhorou. E as
economias alcançadas por meio desta nova química de baixa dosagem/alto desempenho foi estimada em até US$ 90 mil
anuais por máquina.

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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