ŚRODKI NATŁUSZCZAJĄCE
PRODUKTY

BAZA

ZASTOSOWANIE

CUTAMIN 4WD

Olej kopytkowy i kationowe emulgatory.

Kationowy tłuszcz efektywnie natłuszczający skóry mocno
dogarbowane syntetycznie i roślinie. Daje miękkie i elastyczne lico.
Utrwala barwniki anionowe i pogłębia kolory.

CUTAMIN B-72 CONC.

Kationowy olej syntetyczny

Kationowy środek natłuszczający używany głównie do zmiany
ładunku powierzchniowego skóry. Do utrwalania barwników
anionowych i pogłębiania barwy skóry.

CUTAMIN DA

Mieszanina lanoliny i syntetycznych tłuszczy.

Mieszanka lanoliny i siarczanowanych estrów odpornych na sole
chromu, odpowiedni do każdego rodzaju skóry. Daje miękki, ciepły,
woskowy chwyt, zalecany do skór polerowanych na gotowo.

CUTAMIN STP

Estry kwasów tłuszczowych w emulsji kationowej.

Kationowy środek natłuszczający zwiększający głębie barwionych
skór, dając pełniejsze i bardziej błyszczące kolory. Poprawia wytrzymałość skóry na rozciąganie.

FLORACRYL TLB NEW

Syntetyczny tłuszcz z dodatkiem silikonu i fluorokrzemianów.

Hydrofobowy środek natłuszczający, szczególnie zalecany do
produkcji skór na obuwie wojskowe, robocze, specjalne.

FOSPHOLIKER # 661

Syntetyczne oleje.

Daje skóry o bardzo dużej miękkości i pulchności, lekkiej wadze,
pełnym chwycie. Zapewnia równe wybarwienie i dobry efekt
międlenia skór. Odporny na sole chromu i elektrolity.

FOSPHOLIKER # 61.46L

Kompozycja naturalnych i syntetycznych olej.

Mieszanina naturalnych i syntetycznych alkoholi tłuszczowych,
odpornych na sole chromu, odpowiedni do każdego rodzaju skór
garbowanych chromowo. Daje skóry miękkie o suchym i pełnym
chwycie Zalecany jest do wyrobów tapicerskich, odzieżowych i do
miękkich cholewek. Ma dobre właściwości antystatyczne.

FOSPHOLIKER S

Tłuszcze na bazie lecytyny.

Mieszanina naturalnych fosfatydów i syntetycznych emulgatorów.
Jest zalecany do bardzo miękkich skór o specyficznie lekkiej wadze,
daje miękki, ciepły, woskowy chwyt.

OLEAL # 38

Siarczanowany olej kopytkowy.

Odpowiedni tłuszcz do każdego rodzaju skór bydlęcych na obuwie
, meble i artykuły skórzane. Daje średnią miękkość, krągły chwyt,
pełność i bardzo wyraziste kolory.

OLEAL # 146

Naturalne i syntetyczne oleje siarczanowane.

Zalecany do produkcji skór garbowanych roślinnie i chromowo,
szczególnie zalecany do podszewek świńskich gdyż posiada
zdolności emulgowania tłuszczy naturalnych. Nie zalecany do skóry
białej.

OLEAL # 210

Kompozycja naturalne i syntetyczne tłuszcze.

Tłuszcz specjalnie opracowana dla skóry odzieżowej i weluru. Daje
bardzo miękkie skóry, dobry efekt piszący na welurach i przyjemny
ciepły dotyk.

OLEAL # 1946

Kompozycja olej syntetycznych i hydrofobowych.

Hydrofobową mieszanka natłuszczająca, polecana do skór meblowych, odzieżowych, do bardzo miękkich artykułów obuwiowych.
Użyty do produkcji dwoin ożywia kolor, daje silikonowy chwyt
włosa. Jest odporny na pranie tych skór.

OLEAL # 67.21

Kompozycja naturalnych i syntetycznych olej.

Anionowa mieszanka natłuszczająca zalecana do dwoin
welurowych, zapewnia doskonałą miękkość, przyjemny chwyt,
dobry efekt piszący.

OLEAL AB N

Naturalne olej z dodatkiem wosków i lanoliny.

Zalecany do skór obuwiowych i galanteryjnych, intensywnie dogarbowanych, zabezpiecza lico przed pękaniem. Daje mocny efekt
„przypalania” na skórach typu BUFFALO.

OLEAL CMI

Siarczynowany z dodatkiem fosfoestrów.

Zalecany jest do wszystkich typów skór miękkich, szczególnie
do skór meblowych, obuwiowych nappa i odzieży. Daje miękkie,
elastyczne skóry o przyjemnym lekko tłustym chwycie.

OLEAL SC

Sulfonowane oleje palmitynowe i kokosowe.

Dodanie tego produktu do głównej mieszanki tłuszczącej daje
lepsze, bardziej jednolite wnikanie tłuszczy, zwiększając przez to
miękkość i elastyczność skóry.

OLEAL S.C. -L

Modyfikowane parafiny i chlorki kwasu sulfonowego.

Surowy olej efektywnie natłuszczający skóry mocno dogarbowane
syntetycznie i roślinie. Daje miękkie i elastyczne lico, zwiększa
wytrzymałość skóry na rozrywanie.

SULTAN N°7

Siarczynowane oleje naturalne.

Zalecany do skór miękkich o woskowym chwycie odporny na
światło, nie powoduje rozjaśniania koloru barwionych skór. Na
welurach i nubukach daje ładny efekt piszący i wyraziste kolory.

SULTAN # 170

Siarczynowany olej rybi.

Doskonały tłuszcz do skóry odzieżowej, meblowej i rękawiczkowej.
Daje bardzo miękkie skóry odporne na rozrywanie.

