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Oferta dla cynkowni ogniowych

Brenntag Polska jest największym przedsię-
biorstwem branży chemicznej specjalizującym 
się w dystrybucji pełnej gamy surowców 
chemicznych. W ofercie handlowej firmy 
znaleźć można szeroki wybór chemikaliów 
przemysłowych oraz środków pomocniczych, 
dodatków funkcjonalnych i innych specjali-
stycznych produktów dla niemal wszystkich 
gałęzi przemysłu.

Dla klientów przemysłu metalowego oferujemy 
szeroką gamę standardowych i specjalistycznych 
surowców chemicznych stosowanych m.in.                    
w hutach, odlewniach, walcowniach, kuźniach, 
galwanizerniach, cynkowniach ogniowych oraz       
w przemyśle motoryzacyjnym.

Jako firma chemiczna Brenntag Polska świadczy 
swoim kontrahentom również szereg usług 

wartości dodanej, takich jak profesjonalne 
doradztwo techniczne w zakresie doboru 
produktów, optymalizacji receptur, wdrożeń 
i produkcji ciągłej oraz utylizacja odpadów, 
gospodarka zużytymi opakowaniami czy 
konfekcjonowanie produktów.

W ofercie firmy znaleźć można ponadto wybór 
opakowań przemysłowych, stosowanych w trans-
porcie i magazynowaniu płynnych substancji 
chemicznych, a także zamknięć i akcesoriów 
opakowaniowych o różnych zastosowaniach.

Infrastrukturę logistyczną Brenntag Polska tworzy 
sieć 20 placówek handlowych i magazynów, poło-
żonych w sąsiedztwie wszystkich ważniejszych 
ośrodków przemysłowych w Polsce.
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Środki odtłuszczające

Kwaśne środki odtłuszczające

 • Zincarev – D2 A1 
Jednokomponentowy kwaśny środek odtłuszcza-
jący, przeznaczony do obróbki stali przed cynko-
waniem. Mieszanka odpowiednich dodatków 
funkcyjnych powoduje, iż produkt ten świetnie 
usuwa zanieczyszczenia i rdzę z elementów 
stalowych, a dodatkowo może pracować 
w niskiej temperaturze.

 • Zincarev – D2 A2
Wysoce wydajny, kwaśny, jednokomponentowy 
środek odtłuszczający, posiadający właściwości 
strącające. Aplikacja produktu następuje poprzez 
zanurzenie. Środek ten pozwala na:
- usunięcie z kąpieli odtłuszczającej olejów 
pochodzących z odtłuszczania detali
- utrzymanie kąpieli w bardzo wysokiej jakości 
(jak nowo zalana wanna)
- utrzymanie kąpieli w wyjątkowo długiej 
żywotności
(wysoka jakość bez potrzeby częstej wymiany 
środka odtłuszczającego).

 • Acticid – D2 + Premix TF 16
Dwukomponentowy, wysoce wydajny, kwaśny 
środek odtłuszczający (powierzchniowo-czynny). 
Nie zawiera w swoim składzie standardowych 
środków odtłuszczających i odrdzewiających, lecz 
nowoczesną i odpowiednio dobraną mieszankę 
środków powierzchniowo-czynnych.

 • Zincarev – D2 AE
Samooczyszczający dodatek do kwaśnego odtłusz-
czania.

Alkaliczne środki odtłuszczające

 • Zincarev Desox 555
Alkaliczny środek odtłuszczający w postaci 
proszku, wzmocniony dzięki zastosowaniu 
nowych technologii, nadaje produktowi 
dodatkową ochronę zabezpieczając przed 
tlenkami żelaza. Posiada dużą sprawność 
w transformowaniu alkalicznych klasycznych 
kąpieli na nowocześniejsze i mocniejsze. 
W praktyce Zincarev Desox 555 bardzo szybko 
staje się głównym medium odtłuszczającym. 
Równie łatwo dokonuje się odwrotnej 
transformacji kąpieli.

 • Actilid 4000 + Premix TASR
Dwukomponentowy alkaliczny środek odtłusz-
czający w postaci płynnej.

 • Actilid 7000
Jednokomponentowy alkaliczny środek odtłusz-
czający w postaci płynnej. Poprzez wprowadzenie 
nowoczesnych substancji aktywnych do formulacji, 
środek ten zyskał właściwości, dzięki którym jest 
wszechstronnym i uniwersalnym produktem do 
odtłuszczania elementów cynkowanych.

 • Actilid 4400 + Premix TASR
Dwukomponentowy alkaliczny środek odtłuszcza-
jący w postaci płynnej, umożliwiający sprawną  
i elastyczną pracę oraz regenerację i utrzymanie 
dobrych parametrów kąpieli przez długi okres 
czasu.

Chemia, logistyka, bezpieczeństwo 
– zaufaj specjalistom.
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Inhibitory trawienia

Zalety stosowania inhibitorów trawienia w kąpieli 
trawiącej:
- wydłużenie żywotności kąpieli trawiącej poprzez
redukcję nadżerania powierzchni stali – mieszanka
trawiąca z dodatkiem inhibitora trawienia usuwa
wyłącznie tlenki żelaza z powierzchni stali
- zredukowanie łamliwości/ kruchliwości materiału
spowodowane wodorową okluzją (łączenie się 
jonów wodoru z metalem)
- możliwość użycia standardowego wyposażenia 

podczas pracy z kąpielą trawiącą (zredukowanie 
kosztów specjalistycznego wyposażenia kwaso-
odpornego).

 • Zincarev Blok 100
Inhibitor trawienia do kąpieli trawiącej o wysokim
stopniu ochrony – powyżej 99%.

 • Zincarev Blok 107
Inhibitor trawienia do kąpieli do usuwania powłok 
cynkowniczych.

Dodatki przeciw parowaniu

 • Steamer 700
Produkt zapobiegający nadmiernemu parowaniu. 
Należy do nowego typu technicznych środków 
posiadających bardzo dokładnie dobraną proporcję 
dodatków, przeciwdziałających nadmiernej emisji 
gazów chlorowodorowych z kąpieli trawiącej.
W jego skład wchodzą dwa podstawowe dodatki: 
nawilżający i emulgujący. 
Funkcja nawilżająca i emulgująca ma na celu 
poprawienie właściwości kąpieli trawiącej i wyeli-
minowanie z niej substancji organicznej.

 • Zincarev Mad 16
Mieszanina środków powierzchniowo-czynnych, 
środków zwilżających, środków zapobiegających 
parowaniu oraz środków odtłuszczających 
przezna-czonych do chlorowodorowej kąpieli 
trawiącej. 

Umożliwia odtłuszczanie elementów z olejów 
i smarów poprzez ich zemulgowanie w kąpieli 
trawiącej.

 • Zincarev Mad 66 
Produkt jest mieszaniną dodatków zapobiega-
jących parowaniu kąpieli oraz środków przyspie-
szających proces trawienia o wysokiej wydajności. 
Taki mineralno-organiczny skład formulacji nadaje 
bardzo szczególne właściwości kąpieli trawiącej 
dzięki którym nie następuje degradacja i stężenie 
szkodliwych związków w kąpieli. Zincarev Mad 66 
oprócz funkcji zapobiegania parowaniu kąpieli, 
aktywuje również jej napięcia pozwalając na 
równomierne trawienie elementów.
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Dodatki do kąpieli topnikowej

Dodatki do kontroli organiki

Produkty przeznaczone do rozwiązywania proble- 
mów związanych z kontrolą związków organi-
cznych w zakresie obróbki chemicznej olejów, 
smarów występujących w kąpieli trawiącej. 
Zapobiegają nierównomiernej i niewydajnej 
pracy kąpieli trawiącej.

 • Preventoil
Dozowanie prewencyjne do nowo zalanej kąpieli  
w celu poprawy jej stabilności. Preventoil jest 
nowym produktem dodawanym do kąpieli 
w bardzo niskiej koncentracji (0,5%), łączy się 
z molekułami HCl i ma wpływ na poprawę:

- klarowności emulsji – 30-krotna poprawa 
pochłaniania olejów i smarów (wydłużona 
stabilność kąpieli)

- zwilżalności (działanie zapobiegające parowaniu) 
poprawia napięcie powierzchniowe poprzez 
odpowiednie zwilżenie powierzchni detali w całej 
objętości wanny. Następuje szybsze i równomierne 
trawienie oraz znaczne obniżenie wydzielania się 
gazów z kąpieli

- odtłuszczania – anionowa i niejonowa charakte-
rystyka produktu nadaje mu właściwości odtłusz-
czające. Nie jest to dodatek, który zastępuje  
w całości kąpiel odtłuszczającą. Zapobiega 
on zatłuszczaniu się pozostałych kąpieli (np. 
topnikowej) poprzez przenoszenie z wanny 
do wanny oraz zatykaniu się filtra.

 • Emulsoil
Dozowanie naprawcze (po wystąpieniu problemu):
- zalecana aplikacja do zanieczyszczonej kąpieli
- poprawa stabilności kąpieli.

Nowy naprawczy dodatek stosowany w koncen-
tracji 1% w przypadku średnio zanieczyszczonej 
kąpieli. Zabezpiecza przed dalszym zaolejeniem, 
emulguje powstałą fazę olejową stabilizując 
parametry kąpieli. Właściwości produktu, 
zbliżone do Prevent-oil, poprawiają:
- zwilżalność (działanie zapobiegające parowaniu)
- odtłuszczanie (zatrzymanie dalszego zaolejenia).

 • Epuroil
Środek demulgujący umożliwiający usunięcie 
zanieczyszczeń olejowych w kąpieli, które są zbyt 
duże (stare, narosłe), aby mogły zostać usunięte za 
pomocą standardowych środków odtłuszczających.
Dodawany w koncentracji 0,5% do wysoce zanie-
czyszczonej kąpieli, pozwala na jej oczyszczenie ze 
związków organicznych.
W sytuacji, kiedy zanieczyszczenie jest zbyt 
wysokie lub jeśli testy laboratoryjne wykazują, 
iż jest za późno na użycie dodatku Emulsoil, 
wówczas najlepszym rozwiązaniem, w celu 
usunięcia zanieczyszczeń olejowych w kąpieli, 
jest zastosowanie produktu Epuroil.

 • Polytensid 55
Środek aktywujący napięcie do kąpieli topnikowej. 
Mieszanka czynników na bazie nadtlenków 
wodoru, odpornych na utlenianie się oraz wahania 
pH. Polytensid 55 pozwala na poprawienie jakości 
topnikowania poprzez zmniejszenie zawartości 
soli, która zostaje związana z cynkiem, co ma 

wpływ na zmniejszenie zadymienia, zawartości 
popiołów oraz wyeliminowanie tzw. kożucha na 
powierzchni kąpieli topnikowej.
Zachowanie soli topnikowej jest ważne, gdyż 
dzięki temu jakość oraz jednorodność warstwy 
topnikowej w znacznym stopniu wzrasta.
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Specjalistyczne produkty serwisowe

Produkty przeznaczone dla ocynkowni do rozwią-
zywania cyklicznych i regularnie występujących 
problemów.

 • Hexcryl 500
Produkt w postaci koncentratu do rozcieńczania            
z wodą destylowaną, chroni przed powstawaniem 
białej rdzy. Pozostawia na ocynkowanym detalu 
warstwę pasywacyjną, zabezpieczającą przed 

działaniem środowiska korozyjnego. Zapewnia 
ochronę na co najmniej 6 miesięcy, jak również 
utrzymuje połysk cynku na detalu.

 • Desoxacid 5151
Środek czyszczący do usuwania białej rdzy.

Inne

 • Techmousse III
Dodatek odpieniający do kąpieli służący do 
usuwania powłok cynkowniczych.
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Olsztyn

Gdynia

Toruń

Jankowice k/Poznania

Nowa Wieś
Wrocławska

Rzeszów

Lublin

Zgierz

Biała
k/Płocka

Kędzierzyn-Koźle

Góra Kalwaria

Warszawa

Gliwice

Oświęcim

Bydgoszcz

Żabno

Kraków

Grudziądz

Kontakt
Brenntag Polska Sp. z o.o.
ul. J. Bema 21
47-224 Kędzierzyn-Koźle

tel.:  77 472 15 00
fax:  77 472 16 00
biuro@brenntag.pl

Jarosław Misiaszek  
Dyrektor Oddziału  
Środków Smarowych, 
Paliw i Przemysłu Metalowego

tel.:       12 25 45 214
kom.:    605 368 106 
jaroslaw.misiaszek@brenntag.pl

Marcin Perzyna 
Technolog

tel.:       42 231 52 26
kom.:    797 990 045 
marcin.perzyna@brenntag.pl


