
Conte com as avançadas Soluções de Controle de Poeira da Buckman.

Quando a poeira está controlada, você consegue enxergar o sucesso com maior 
clareza. É por isso que você precisa mais do que água para combater a poeira. Você 
precisa da química e da combinação correta de produtos, equipamentos e pessoas.

A Buckman fornece uma linha completa e personalizada de produtos e serviços para 
o controle de poeira, que combate de maneira eficaz problemas com poeira em vias, 
minas ou em pátios.  Com isso, você poderá retirar a poeira de onde ela não deveria 
estar: do ar e de seus negócios. 

Mantenha a poeira baixa e 
a produtividade alta



Visivelmente melhor
O uso exclusivo da água no combate aos 
problemas com poeira pode ser dispendioso.  
Esse método requer aplicações frequentes, uma 
vez que a poeira seca rapidamente. Isto se torna 
um problema ainda maior nos locais onde a água  
é um recurso escasso. E, mesmo sob condições 
perfeitas, o máximo que se pode esperar é uma 
redução de 40% na quantidade de poeira se esta 
for umidificada uma vez a cada hora. 

Adquira as soluções completas da Buckman e 
garanta a supressão de poeira onde quer que 
você a encontre. Nossos sais, surfactantes, 
solos-cimentos, filmes superficiais e aglutinantes 
ajudam a:
• Aumentar a umidade e retenção dos solos
• Aumentar a eficácia da água
• Aglutinar e vedar superfícies

Suas aspersões serão menos frequentes. Você 
utilizará menos água. As pessoas e equipamentos 
ficarão protegidos. E seus negócios serão 
mais produtivos.

Em vias de tráfego não pavimentadas
Para estradas, vias de tráfego e outras superfícies 
de solo, a Buckman oferece aglutinantes e 
penetrantes, estabilização de solos, filmes 
poliméricos e muito mais.

Em minas
Deixe as Soluções de Controle de Poeira da 
Buckman ajudar a suprimir poeira em correias 
transportadoras, controlar poeira em pisos e 

reduzir os níveis de poeira em minas a céu aberto 
ou subterrâneas.

Em pátios
A Buckman pode oferecer um excelente controle 
de poeira em pilhas de armazenamento, pátios, 
vagões, bota-foras de carvão e em inúmeras 
outras aplicações.

Os melhores equipamentos
Para maximizar a eficiência e a eficácia, os 
equipamentos são cuidadosamente selecionados 
para cada aplicação. Pulverização, nebulização, 
umidificação, aplicação de espumas, atomização: 
a técnica certa depende de diversos fatores, 
incluindo questões ambientais.

Conhecimento avançado
Fazemos mais do que simplesmente recomendar 
e fornecer produtos químicos. 

Confie na Buckman para:
• Estabilização de solos
• Monitoramento de infiltração e lixiviação
• Monitoramento contínuo de poeiras
• Testes de toxicidade

Saiba mais 
Deseja um vencedor claro na luta contra a poeira? 
Saiba mais sobre as Soluções de Controle de 
Poeira da Buckman. Entre em contato com o seu 
representante da Buckman ou visite-nos on-line 
em buckman.com. 

Deixe a Buckman resolver seus problemas com poeira. 

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.   W827POR-H (02/17)
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Soluções Buckman para  
Controle de Poeira em Vias de Tráfego


