KAUCZUKI I TWORZYWA
Lista surowców
i dodatków pomocniczych
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Tworzywa sztuczne i kauczuki
Brenntag Polska jest największym przedsiębiorstwem 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
specjalistycznych surowców dla niemal wszystkich
gałęzi przemysłu.
Dla klientów przemysłu gumowego i tworzyw
sztucznych oferujemy szeroką gamę najwyższej
jakości produktów bazowych i pomocniczych,
w tym także wysoce specjalistycznych, stosowanych
w produkcji i przetwórstwie wyrobów z tworzyw
i kauczuku.
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, utylizacja odpadów, gospodarka zużytymi
opakowaniami czy konfekcjonowanie produktów.
W ofercie firmy znaleźć można ponadto wybór
opakowań przemysłowych, stosowanych w transporcie 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,
położonych w sąsiedztwie wszystkich ważniejszych
ośrodków przemysłowych w Polsce.
Współpraca z Brenntag to przejrzystość, niezawodność i prostota. Nasze laboratoria badawcze
monitorują wszystkie etapy procesów produkcyjnych
i dystrybucji w celu zapewnienia najwyższej jakości
i całkowitego bezpieczeństwa naszych produktów.
Brenntag Polska uczestniczy w realizacji międzynarodowego programu „Odpowiedzialność i Troska”,
którego celem jest obniżanie negatywnego wpływu
przemysłu chemicznego na środowisko naturalne.
Staramy się wyznaczać standardy bezpieczeństwa
w składowaniu, transporcie oraz konfekcjonowaniu
surowców chemicznych.
Najszersza na rynku paleta surowców chemicznych
i środków pomocniczych, dostępna poprzez
największą w branży sieć magazynów i biur
handlowych. Elastyczne warunki współpracy i szybki
dostęp do profesjonalnej pomocy technicznej.
Certyfikowana jakość usług i własne laboratoria
analityczne. Wiarygodność, bezpieczeństwo
i świetne referencje – oto pełny skład recepty
Brenntag Polska na sukces naszych klientów.
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TWORZYWA SZTUCZNE

LDPE – polietylen małej gęstości

POM – polioksymetylen

•• Malen E
•• Lupolen
•• Purell
•• Lucalen
•• Luflexen
(Basell Orlen Polyolefins, LyondellBasell)

PA – poliamid 6 i 66

HDPE – polietylen dużej gęstości
•• Hostalen
•• Lupolen
•• Purell
(Basell Orlen Polyolefins, LyondellBasell)

PC – poliwęglan
PA SPECJALNE – poliamid 6-3-T, 612, PEBA, PPA, amorficzny
••
••

Vestamid® (Evonik)
Trogamid® (Evonik)

EBA – kopolimer etylen-akrylan butylu
••

Lucofin® (Lucobit)

TWORZYWA MODYFIKOWANE
LLDPE – polietylen liniowy małej gęstości
PP – polipropylen
homopolimery, kopolimery – blokowe i random,
metalocenowe, medyczne, terpolimery
•• Moplen
•• Purell
•• Clyrell
•• Adstif
•• Adflex
•• Adsyl
•• Softell
•• Hostalen PP
(Basell Orlen Polyolefins, LyondellBasell)

••
••
••
••
••
••
••

PP
PC
PC/ABS
PBT
PPO
PA6, PA66
ABS

PVC-S – poli(chlorek winylu) suspensyjny
••

Polanvil (Anwil)

TPE – elastomery termoplastyczne

PS – polistyren (nisko- i wysokoudarowy)

••
••

ABS – kopolimer akrylonitryl-butadien-styren

SBS – termoplastyczne elastomery styren-butadien-styren

••
••

••

Elix ABS (Elix)
Toyolac (Toray)

Franprene® (Franplast)
Chemiton® (Franplast)

Calprene® (Dynasol Elastomers)

PMMA – poli(metakrylan metylu)

SEBS – termoplastyczne elastomery styren-etylenbutylen-styren

••

••
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Plexiglas® (Evonik)

Calprene® H (Dynasol Elastomers)

ŚRODKI POMOCNICZE

PLASTYFIKATORY

PIGMENTY I BARWNIKI

••
••
••
••
••
••

••
••
••
••

ftalan dioktylu
ftalan diizodecylu
ftalan diizononylu
tereftalan dioktylu
adypinian dioktylu
epoksydowany olej sojowy

PLASTYFIKATORY SPECJALNE
••
••

fosforanowe (Valerus Specialty Chemicals)
chloroparafiny

pigmenty organiczne Bricofor (Brenntag Colours)
barwniki organiczne Kenawax (Brenntag Colours)
biel tytanowa
pigmenty żelazowe Hyrox (Shenghua)

KONCENTRATY SPECJALNE DO POLIOLEFIN
••
••
••
••
••

barwne
antystatyk
poślizg
antyblocking
absorber zapachów

UNIEPALNIACZE
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA UKŁADÓW PLASTYFIKUJĄCYCH
••
••
••
••
••
••

melaminowe
fosforanowe
halogenowe
trójtlenek antymonu
wodorotlenek glinu
krzemionka sferyczna Sidistar® (Elkem)

WYPEŁNIACZE
••
••
••
••

kreda
talk
krzemionka
kaolin

POLIIZOBUTYLENY CIEKŁE
ŚRODKI SMARUJĄCE
••
••
••

••

Plexifix® (Evonik)

LAKIERY I ŚRODKI DO POWLEKANIA SZTUCZNYCH SKÓR
••
••
••
••

poliuretanowe
akrylowe
poliwęglanowe
modyfikatory

DODATKI SPECJALISTYCZNE
••
••
••
••
••
••

antystatyki i absorbery UV
modyfikatory udarności
kompatybilizatory
antyutleniacze
porofory i stabilizatory UV
modyfikatory płynięcia

stearyna
woski
stearyniany metali alkalicznych

STABILIZATORY I KATALIZATORY DO POLIURETANÓW
••

Struksilon (Schill+Seilacher)

5

KAUCZUKI SYNTETYCZNE I NATURALNE
TWORZYWA SZTUCZNE

KAUCZUKI STYRENOWO-BUTADIENOWE (SBR)

KAUCZUK BUTYLOWY (IIR)

••
••
••

••

KER® (Synthos Dwory)
SKS (pochodzenia rosyjskiego)
Hipren® (pochodzenia serbskiego)

BK 1675N (pochodzenia rosyjskiego)

KAUCZUK AKRYLONITRYLOWO-BUTADIENOWY
MODYFIKOWANY POLICHLORKIEM WINYLU (NBR/PVC)

KAUCZUKI ETYLENOWO-PROPYLENOWE (EPDM)
••
••

Brenn (pochodzenia włoskiego)

Keltan® (Lanxess)
LATEKS NATURALNY

KAUCZUKI AKRYLONITRYLOWOBUTADIENOWE (NBR)
••
••

KER® (Synthos Dwory)
SKN (pochodzenia rosyjskiego)

KAUCZUKI TERMOPLASTYCZNE (TPE)
(elastomery termoplastyczne na bazie SBS i SEBS)
••
••

Franprene® (Franplast)
Chemiton® (Franplast)

KAUCZUKI IZOPRENOWE (IR)
••

SKI (pochodzenia rosyjskiego)

KAUCZUKI BUTADIENOWE (BR)
••

SKD (pochodzenia rosyjskiego)

KAUCZUKI ROZPUSZCZALNIKOWE STYRENOWOBUTADIENOWE (SSBR) – o różnej zawartości styrenu
••
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Solprene® (Dynasol Elastomers)

••
••

LATZ
HA/FA

ŚRODKI POMOCNICZE

PRZYSPIESZACZE WULKANIZACJI

DYSPERGATORY

••
••
••
••
••
••

••

CBS proszkowe, granulowane, na nośniku polimerowym
TMTD proszkowe, granulowane, na nośniku polimerowym
MBTS proszkowe, granulowane, na nośniku polimerowym
MBT proszkowe, granulowane, na nośniku polimerowym
inne proszkowe, granulowane i na nośniku polimerowym
gotowe mieszanki przyspieszaczy

cynkowe i bezcynkowe

NADTLENKI SIECIUJĄCE
••

Luperox® (Arkema)

KOAGENTY WULKANIZACJI NADTLENKOWEJ
FAKTYSY NA BAZIE OLEJU RZEPAKOWEGO
I RYCYNOWEGO
••
••
••
••

brunatne
żółte
białe
nadtlenkowe i inne

ŚRODKI UNIEPALNIAJĄCE
••
••
••

trójtlenek antymonu
wodorotlenek glinu
chloroparafiny

HOMOGENIZATORY I ŻYWICE
POPRAWIAJĄCE KLEISTOŚĆ
ANTYUTLENIACZE I ANTYOZONANTY
••
••
••
••
••

octamina
IPPD
6PPD
TMQ
woski antyozonowe

••
••
••

TRIM
TAC
TAIC

PREPARATY SIARKOWE I DONORY SIARKI
SILANOWE AKTYWATORY WYPEŁNIACZY –
środki sprzęgające
AKTYWATORY WULKANIZACJI
••
••

kwasy stearynowe pochodzenia zwierzęcego
i roślinnego
biele cynkowe

DESYKANTY, STABILIZATORY WULKANIZACJI
I INNE ŚRODKI POMOCNICZE
ROZPUSZCZALNIKI I CHEMIKALIA STANDARDOWE

••

szeroki wybór stosowanych w przemyśle gumowym 		
rozpuszczalników organicznych i nieorganicznych
oraz pełna oferta standardowych surowców chemicznych

PLASTYFIKATORY
••
••
••
••
••
••

peptyzatory
ftalany (dioktylu, diizononylu, diizodecylu)
oleje parafinowe i naftenowe
kalafonia sosnowa i oleje roślinne
plastyfikatory specjalne (fosforanowe, polimeryczne)
plastyfikatory nieftalanowe
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Gdynia

Szczecin
Grudziądz
Bydgoszcz

Olsztyn

Toruń
Biała
k/Płocka

Jankowice k/Poznania

Warszawa

Góra Kalwaria
Zgierz
Nowa Wieś
Wrocławska

Lublin

Kędzierzyn-Koźle
Gliwice

Żabno

Oświęcim
Kraków

Kontakt
Brenntag Polska Sp. z o.o.
ul. J. Bema 21
47-224 Kędzierzyn-Koźle
tel.: 77 472 15 79
fax: 77 472 16 00
biuro@brenntag.pl

www.brenntag.pl

Tarnów

Rzeszów

