ŚRODKI DO PROCESÓW:

moczenia, wapnienia, odwapniania, wytrawiania, piklowania, garbowania.

PRODUKTY

BAZA

ZASTOSOWANIE

ANTIRUGA PHB

Alifatyczne sole aminowe.

Przeciw jarzmowy środek do wapnienia, produkt intensyfikuje odwłaszanie, redukuje pęcznienie, powoduje uzyskanie bardzo czystej
i gładkiej golizny.

CLETAPON B – 5

Estry alkoholi tłuszczowych.

Środek uwadniający, stosowany głównie do rozmaczania, równomiernie nawilża fibryle kolagenu.

CLETAPON FU 100

Mieszanina środków powierzchniowo czynnych z domieszką
rozpuszczalnika.

Anionowy środek bardzo skuteczny do odtłuszczania i rozmaczania
skór na dowolnym etapie wyprawy.

CLETAPON FU 200

Etoksylowane alkohole o długim łańcuchu bez rozpuszczalnika.

Niejonowym środek powierzchniowo czynny do rozmaczania
i odtłuszczania skór, który nie zwiera rozpuszczalników, ulega
biodegradacji.

CODYMAC

Enzymy na bazie pankreatyny.

Preparat enzymatyczny do wytrawiania skór, doskonale pomaga
usuwać brud i resztki włosa w golcu.

DECAL N

Kwasy aromatyczne w buforze soli organicznej.

Związek kwasów bikarboksylowych i nieorganicznych soli, który stosuje się głównie do ciężkich skór bydlęcych, dla których niezbędne
jest głębokie odwapnianie bez rezygnacji z delikatności i jędrności
lica.

ECOLIME ORS NEW

Kwas tioglikolowy i sole sodu w specjalnym buforze.

Preparat wykorzystywany w procesie wapnienia skór, służący do
uzyskania bardzo czystego i gładkiego golca.

LANAZIM KB

Enzymy proteolityczne z aktywatorami.

Preparat enzymatyczny skracający czas rozmoczenia skóry i rozkładający tłuszcze naturalne.

NEUTRAGENE PK

Związek kompleksujący na bazie fosforanów i kwasów EDTA

Użyty w procesie rozmoczenia eliminuje żyły i redukuje tłuszcze
naturalne. Ma dużą moc maskującą soli wapnia, magnezu i żelaza.
Wspomaga przebarwienie skór.

NEUTRAGENE MG 120

Wysokiej jakości tlenek magnezu.

Wydajny i efektywny środek uzasadawiający do skór chromowych.
Dzięki swojemu powolnemu działaniu zapewnia równomierny
rozkład chromu w skórze, dając w rezultacie gładsze, ścisłe, drobnoziarniste lico i pełniejsze skóry.

SETAZYM OK

Mieszanina enzymów i aktywatorów w specjalnym buforze.

Specjalna mieszanka rozmaczająca która efektywnie przyśpiesza proces rozmoczenia zarówno solonych jak i suszonych skór surowych.
Szczególnie zalecany do skór świńskich. Daje bardzo czysty i biały
golec.

STEROL 30 P

Wodny roztwór 2-triocanometylotriobenzotriazole.

Środek grzybobójczy specjalnie dostosowany do produkcji skór,
stosowany w piklu lub garbowaniu.

STEROL 58

Wodny roztwór N- dimetyloditriokarbaminianu.

Środek bakteriobójczy do rozmaczania i wapnicy.

