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GARBARSTWO - PRODUKTY I SUROWCE CHEMICZNE

Skóry surowe

Sortowanie i cyplowanie
Solenie i składowanie

Moczenie, pranie, odtłuszczanie 
skór

Garbowanie glinowe

Wykończenie powłokowe

Natłuszczenie

Barwienie

Napełnianie

Uściślanie skór

ROKsol A87, ROKsol N87

EXOletan DG,  EXOletan SF

ROTANINA ALFc, ALDEHYD AG

ROTANINA M70, ROTANINA W

ROKryl SW1, ROKryl SW115

ROKryl SW25M

ROKsol ST4A, ROKsol ST3K

ROKsol STE, ROKsol STR

ROKsol STB, ROKsol ST6

Dyspergator NNOC E

ROKryl GA14, ROKryl GA15

ROKryl GA16, ROZIN 2M, Rozin MC

ROKpen SU25, ROKryl SU25
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Skład:

ROKsol A87

ROKsol A87 jest mieszaniną oksyalkilenowanych alkoholi do rozmaczania i odtłuszczania skór na dowolnym etapie wyprawy.

Właściwości fizykochemiczne

Właściwości użytkowe: Zastosowanie:

Wygląd: ciecz bezbarwna do jasnożółtej

Zapach: charakterystyczny

pH 1% roztworu wodnego w temp 20 ˚C 4,6 - 7,4

Rozpuszczalność w wodzie: w każdym stosunku

Inne rozpuszczalniki: alkohole, aceton

Temperatura krzepnięcia, ˚C: ok. -5

Temperatura zapłonu, ˚C: ok. 118

Temperatura wrzenia, ˚C: ok. 100

• posiada znakomite właściwości zwilżające, ułatwia oraz przy-

śpiesza rozmaczanie skór i inne procesy kąpielowe wyprawy 

skór

• pozwala osiągnąć niską zawartość tłuszczu (w fazie ang. vet-

-blue) w skórach silnie zatłuszczonych (skóry świńskie, owcze 

i futerkowe)

• jest biodegradowalny

• nie wywiera większego wpływu na hydrofobizację skór

GARBARSTWO - PRODUKTY I SUROWCE CHEMICZNE

MOCZENIE, PRANIE, ODTŁUSZCZANIE SKÓR  /

MOCZENIE, PRANIE, 
ODTŁUSZCZANIE SKÓR 

MOCZENIE, PRANIE, ODTŁUSZCZANIE SKÓR 
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• do procesów kąpielowych warsztatu mokrego garbowania  

i dogarbowania na każdym etapie obróbki skór cielęcych, 

bydlęcych, świńskich, owczych, kozich, końskich, strusich  

i skór futerkowych
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Skład:

ROKsol N87 EXOletan DG

ROKsol N87 jest mieszaniną oksyetylenowanych alkilofenoli do rozmaczania i odtłuszczania skór na dowolnym etapie wyprawy.

Właściwości fizykochemiczne:

Właściwości użytkowe: Zastosowanie:

Wygląd: ciecz jednorodna, bezbarwna do jasnożółtej

Zapach: charakterystyczny

Ładunek: niejonowy

Substancja aktywna, %: 90-92

pH roztworu: 5-7

Rozpuszczalność w wodzie: bardzo dobra na zimno i ciepło w każdym stosunku

Inne rozpuszczalniki: alkohol metylowy i etylowy, nafta, benzyna, aceton, czterochlorek węgla, oleje 
mineralne i roślinne, 

Odporność na elektrolity: bardzo dobra

Odporność na sole chromu i glinu: bardzo dobra

Odporność na twardą wodę: bardzo dobra

Mieszanie: miesza się bardzo dobrze z innymi środkami powierzchniowo-czynnymi, 
niezależnie od ich charakteru jonowego

Temperatura zestalania, °C: -19

Barwa w skali Hazena w temperaturze 20-25°C: max. 100 

pH 1% (m/m) roztworu: 5,0 ÷ 7,0 

Rozpuszczalność w wodzie (20°C): tworzy mętne roztwory 

Temperatura krzepnięcia, °C: około 20

Lepkość w temperaturze 25°C, cP: około 100 

• posiada znakomite właściwości odtłuszczające na każdym etapie wyprawy skór

• dzięki niskiej temperaturze zestalania (-19°C) można nim swobodnie operować 

 w warunkach zimowych bez konieczności podgrzewania

• posiada dobre właściwości zwilżające i obniżające napięcie powierzchniowe, dzia-

łanie to jest efektywne zarówno w środowisku kwaśnym jak i słabo zasadowym,  

a także przy wysokich stężeniach soli

• w procesach obróbki skór (moczenie, wapnienie, odwapnianie z wytrawianiem,  

piklowanie) powoduje roztwieranie ich włóknistej struktury i przyspiesza penetra-

cję środków garbarskich w głąb skóry

• użyty do rozmaczania skór znacznie przyspiesza proces, równocześnie powodując 

ich odtłuszczanie - przy niskim pienieniu sie w kąpielach

• ROKsol N87 jako bardzo skuteczny 

środek do odtłuszczania skór na do-

wolnym etapie wyprawiania

• ilości stosowanego produktu zależą 

od rodzaju skór, etapu wyprawy i ich 

przeznaczenia

• w procesach moczenia, wapnienia  

i odwapniania stosuje się 0,3–1,0%,  

a po odwapnianiu i wytrawianiu lub 

piklowaniu 1,0–2,0% ROKsolu N87  

w stosunku do odpowiedniej wagi 

skór

EXOletan DG jest polioksyalkilenowanym alkoholem tłuszczowym.

Ekologiczny, niejonowy związek powierzchniowo czynny o właściwościach odtłuszczających, do uniwersalnego stosowania. 

Może wchodzić w skład mieszanin z innymi niejonowymi, a także anionowymi i kationowymi środkami powierzchniowo czynnymi.

Właściwości użytkowe:
• sprawdza się w procesie odtłuszczania i garbowania skór, 

produkt ma silne działanie odtłuszczające

• wspomaga efekt nasiąkania i ułatwia penetrację innych che-

mikaliów wewnątrz powierzchni skóry. Produkt ten popra-

wia jednolitość barwienia, wspomaga proces dogarbowania 

oraz zwiększa miękkość skóry

• wykazuje działanie czyszczące

• jest łatwo biodegradowalny

• rekomendowany zakres stosowania do 0,5%

Zastosowanie
• EXOletan DG jest stabilny w roztworach elektrolitów i w gar-

bowaniu chromowym

• niestabilny w kąpielach do garbowania roślinnego

• można go stosować w środowisku czynników: utleniających, 

redukujących i twardej wodzie

• jest aktywny w wodzie zimnej, w kąpielach kwaśnych, obo-

jętnych oraz neutralnych alkaliach

Właściwości: 

Skład:

MOCZENIE, PRANIE, ODTŁUSZCZANIE SKÓR  /
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EXOletan SF

Rozpuszczalność w wodzie: bez ograniczeń 

Inne rozpuszczalniki: niskie alkohole alifatyczne 

Gęstość w temperaturze 20°C, g/ml: około 1,04 

Zapach: bezwonny

Odporność na światło i ciepło: bardzo dobra

Stabilność w garbowaniu mineralnym: doskonała

Stabilizator do środków natłuszczającym o działaniu zmiękczającym.

Produkt anionowy z grupy alkiloeterosiarczanów. Produkt o barwie od bezbarwnej do jasnożółtej, pH zbliżonym do obojętnego 

oraz obniżonej lepkości w temperaturze pokojowej.

Właściwości użytkowe:
• EXOletan SF stosowany samodzielnie lub z produktami na-

tłuszczającymi podczas procesu garbowania mineralnego 

lub piklowania

Zastosowanie:
• ułatwia rozprowadzenie środka natłuszczającego oraz wyka-

zuje działanie zmiękczające. Dodatkowo lepsza penetracja 

środkiem natłuszczającym poprawia właściwości użytkowe 

wyrobu

• rekomendowany zakres stosowania 0,5 do 1%

Właściwości: 

Skład:

MOCZENIE, PRANIE, ODTŁUSZCZANIE SKÓR  /
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GARBOWANIE GLINOWE
02

Skład:

ROTANINA ALFc

Rotanina ALFc jest garbnikiem na bazie organicznych kompleksów soli glinu o zasadowości ok. 20%. Rotanina ALFc wykazuje 

działanie garbujące i antyseptyczne.

Właściwości fizykochemiczne

Właściwości użytkowe: Zastosowanie:

 Wygląd: ciecz bezbarwna do słomkowej

Zapach: charakterystyczny

Ładunek: kationowy

pH 10% roztworu: ok. 3,0 - 4,0

Mieszanie: z wodą w każdym stosunku

• jest garbnikiem o ładunku kationowym stąd wynika jej powi-

nowactwo do syntanów z grupami anionowymi zwłaszcza 

karboksylowymi, z którymi tworzy trwałe połączenia

• tworzy mydła glinowe z kwasami tłuszczowymi o charakte-

rze hydrofobowym

• wodorotlenek glinu jest bezużyteczny w procesach garbo-

wania, natomiast wydzielając się w osadnikach ściekowych 

może intensyfikować osadzanie się zawiesiny organicznej  

i nieorganicznej w ściekach garbarskich, co jest zjawiskiem 

pożądanym

• właściwości antyseptyczne Rotaniny ALFc mogą korzystnie 

opóźniać proces zagniwania ścieków garbarskich

GARBOWANIE GLINOWE

Kationowy kompleks soli glinu do skór białych oraz skór futerkowych.

• Rotanina ALFc stosuje się w procesach garbowania i dogar-

bowywania skór białych i futerkowych 

• do utrwalania wybarwień, natłustek, garbników roślinnych  

i polimerowych w skórach

• przy utrwalaniu wybarwień stosuje się go po kwasie mrów-

kowym w ilości 2-3% produktu handlowego

GARBOWANIE GLINOWE  /
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ALDEHYD AG

Właściwości fizykochemiczne

Zastosowanie:

 Wygląd: ciecz bezbarwna do barwy zółtej

Zapach: ostry, drażniący

Ładunek: niejonowy

Aldehydy w przeliczeniu na 
aldehyd mrówkowy, 
% (m/m)

10-16

pH produktu handlowego: 6-7

Rozpuszczalność w wodzie: bardzo dobra

Inne rozpuszczalniki: rozpuszczalniki organiczne (metanol, etanol, aceton) następuje wydzielenie niektórych 
składników

Odporność na elektrolity: kwasy, sole i alkalia używane w wyprawie skór

Temperatura wrzenia,°C: około 102

Temperatura zapłonu,°C: 78

Temperatura zestalania, °C: poniżej -12

Mieszanie: z garbnikami chromowymi, glinowymi i aldehydowymi, środkami dyspergującymi i napeł-
niającymi oraz anionowymi środkami natłuszczającymi 

ZAGARBOWANIE I DOGARBOWANIE ALDEHYDOWE

Garbnik aldehydowy, używany w wyprawie do garbowowania skór głównie chromowych oraz do garbowania samodzielnego  

i kombinowanego glinowo- lub chromowo-aldehydowego skór futerkowych. Aldehyd AG jest produktem polimeryzacji aldehydu 

mrówkowego.

• Aldehyd AG jest stosowany głównie w wyprawie wszelkiego typu skór chromowych. Szczególnie korzystne rezultaty daje do-

garbowanie Aldehydem AG skór chromowych w powiązaniu z dogarbowaniem mineralnym, chromowym, glinowym lub glino-

wo-chromowym. Użycie Aldehydu AG jest proste i nie zmienia warunków do garbowania mineralnego. Najczęściej stosuje się 

4-6% produktu na masę skór struganych. 

• Czas dogarbowania wynosi zazwyczaj około 2 godziny, a temperatura 35-45ºC.

• Korzystne dla możliwie dobrego wyczerpania produktu z kąpieli jest zakończenie procesu dogarbowania przy pH -4,2. Regulację 

pH przeprowadza się w czasie trwania procesu przy użyciu najczęściej NaHCO3. 

• Aldehyd AG dodaje się do bębna przez oś razem z garbnikiem chromowym lub na 15-30 minut przed dodaniem garbnika mi-

neralnego. 

• Dogarbowanie Aldehydem AG może być łączone z dogarbowaniem mineralnym oraz napełnianiem żywicowo-syntanowo-ro-

ślinnym w tak zwanym kompaktowym wykańczaniu mokrym skór chromowych. W tych metodach, jako pierwsze dodawane są 

zawsze Aldehyd AG i garbnik mineralny. 

• Aldehyd AG może być stosowany podobnie jak inne garbniki aldehydowe w przypadku skór futerkowych oraz w wyprawie skór 

typu roślinnego. 

• Szczególnie korzystne rezultaty w wyprawie skór futerkowych daje użycie Aldehydu AG w kombinacji z garbnikami mineralnymi. 

• W wyprawie skór typu roślinnego stosuje się Aldehyd AG jako środek zagarbowujący, poprzedzający roślinne garbowanie właści-

we oraz jako preparat do utrwalania garbnika niezwiązanego.  

• Przy zagarbowaniu aldehydem AG korzystnie współdziałają z nim, a szczególnie produkty kondensacji kwasów naftalenosulfo-

nowych, np. Dyspergator NNOC E.

Właściwości użytkowe: 
• wykazuje zdolność samodzielnego garbowania

• odporność termiczna skór garbowanych Aldehydem AG kształtuje się na poziomie odporności termicznej skór garbowanych 

aldehydem mrówkowym lub glutarowym

• w porównaniu do aldehydu mrówkowego, skóry garbowane Aldehydem AG wyróżnia nieco wyższa pełność i pulchność

• w porównaniu do aldehydu glutarowego – występuje bardziej korzystna– biała barwa garbowanych skór

• skóry garbowane Aldehydem AG wykazują typowe zalety garbowania aldehydowego, takie jak dobra odporność na: pot, alkalia 

i pranie

• ważną właściwością użytkową w przypadku skór garbowania chromowego jest działanie napełniające, zmiękczające i poprawia-

jące chwyt skór wyprawionych 

• skóry chromowe dogarbowane Aldehydem AG wykazują również korzystne właściwości farbiarskie

• przy słabym działaniu egalizującym produkt nie powoduje nadmiernego rozjaśnienia  skór barwionych barwnikami anionowymi 

• powinowactwo Aldehydu AG do golizny i do skóry garbowania chromowego rośnie wraz ze wzrostem pH, podobnie jak powi-

nowactwo garbników chromowych 

• korzystną kombinacją dogarbowującą dla skór chromowych jest użycie Aldehydu AG z solami glinu. Efekt napełniania jest powią-

zany w tym przypadku z wyraźnym działaniem poprawiającym ścisłość lica dogarbowywanych skór

GARBOWANIE GLINOWE  /



1514 Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: products@pcc.eu

GARBARSTWO - PRODUKTY I SUROWCE CHEMICZNE

ZAGARBOWANIE I DOGARBOWANIE SYNTANOWO-ROŚLINNE, 
NEUTRALIZACJA MASKUJĄCA, WYBIELANIE

ROTANINA M70
Zastępczy garbnik syntetyczny o właściwościach wybielających, stosowany w wyprawie skór chromowych i roślinnych.

Skład:
Rotanina M70 jest anionowym produktem kondensacji formaldehydowo-mocznikowej kwasów fenolo-sulfonowych i fenolu.

Właściwości fizykochemiczne

 Wygląd: jednolita ciecz o konsystencji syropu barwy jasnobrązowej

Zapach: ostry, kwasu octowego

Ładunek: anionowy

Garbników, % (m/m): 42 ± 1

Niegarbników, % (m/m): max. 14

pH produktu handlowego: 3,4 - 3,9

Rozpuszczalność w wodzie: bez ograniczeń

Gęstość, g/mL: około 1,225

Substancji lotnych, %: max. 58

Mieszanie: roztwory Rotaniny M70 można mieszać w dowolnym stosunku 
z roztworami garbników roślinnych i syntanów anionowych

Właściwości użytkowe: 
•  użyta do garbowania samodzielnie daje skórę dość sztywną o jasnej, prawie białej barwie 

•  charakterystyczną cechą syntanu jest zdolność wybielania skór chromowych, przy czym wybielone skóry zachowują wysoką 

gładkość i ścisłość lica

Rotanina M70 użyta w procesach garbowania roślinnego:

•  działa wybielająco i sprzyja otrzymaniu jasnej i równej barwy skór

•  zakwasza i ułatwia utrzymanie właściwej kwasowości brzeczek garbujących 

•  przeciwdziała rozwojowi pleśni na brzęczkach

Rotanina M70 użyta w procesach wyprawy skór chromowych:

•  działa wybielająco i pozwala na otrzymanie skór o białej barwie, przy czym wybielone skóry charakteryzują się gładkim i ścisłym 

licem

•  wykazuje dobre działanie egalizujqce i ułatwia otrzymanie równych, czystych wybarwień

•  przy skórach welurowych i nubukowych ułatwia otrzymanie dobrego szlifu

•  Rotanina M70 jest syntanem stosowanym głównie do wybielania skór chromowych. W wyprawie roślinnej używa się Rotaniny 

M70 do skór galanteryjnych, blankowych oraz spodowych jako składnik zestawu garbników wpływających na rozjaśnienie bar-

wy. 

•  Dogarbowanie skór świńskich galanteryjno-roślinnych, roztworem Rotaniny M70 powoduje rozjaśnienie barwy skór oraz  

zwiększa jej odporność na działanie światła. Podobne działanie wykazuje Rotanina M70 użyta w procesie utrwalania garbnika 

niezwiązanego (tzw. proces impregnacji) i skórach garbowania roślinnego.W wyprawie chromowej używa się Rotaniny M70 do 

wszelkich skór białych na wierzchy obuwiowe, skór na rękawice ochronne, białych skór piłkowych oraz skór podszewkowych.

•  Rotanina M70 jest stosowana obok zwykłych środków odkwaszających do tzw. zobojętniania maskującego skór garbowanych 

chromowo. Zobojętnianie z udziałem 3-5% handlowej Rotaniny M70 na masę skór struganych zwiększa miękkość skór przy 

zachowaniu dobrej gładkości i ścisłości lica. Rotanina M70 znajduje również zastosowanie jako egalizotor przy barwieniu skór 

chromowych barwnikami anionowymi na jasne, pastelowe kolory.

Zastosowanie:

GARBOWANIE GLINOWE  /
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ROTANINA W
Skład:
Rotanina W to środek pomocniczy w przemyśle garbarskim. Jest to zastępczy garbnik syntetyczny stosowany głównie w wypra-

wie skór typu roślinnego dla podwyższenia ich miękkości i elastyczności. Produkt jest sulfonowaną żywicą fenolową o charakterze 

anionowym. Ma postać jednorodnej, lepkiej cieczy o barwie brązowej z odcieniem wiśniowym. 

Właściwości fizykochemiczne

 Wygląd: jednorodna, lepka ciecz barwy brązowej z odcieniem wiśniowym

Zapach: ostry, kwasu octowego

Gęstość w temp. 20°C, g/cm3: 1,195 - 1,215

Garbników, %, (m/m): 44 ± 1

Niegarbniki, % (m/m): max.11

Substancji nierozpuszczalnych, %: max. 0,60

Liczba czystości: min. 79

Substancji lotnych, %: max. 49

Liczba dyferencji: max. 0,7

Popiołu, %: max. 0,3

Żelaza wp. na Fe2O3, %: max. 0,03

Soli amonowych wp. na (NH4)2SO4, %: max. 13

pH produktu handlowego: 3,5 - 3,9

Rozpuszczalność w wodzie: dobra

Mieszanie: z roztworami garbników roślinnych i syntetycznych daje się mie-
szać w dowolnym stosunku.

Właściwości użytkowe: 
• Rotanina W jest zastępczym anionowym garbnikiem syntetycznym

• użyta samodzielnie pozostawia skórę: miękką i pulchną o jasnoróżowej barwie

• charakterystyczną cechą Rotaniny W jest szybka penetracja oraz wysoka zdolność wiązania się garbnika ze skórą, zbliżona do 

wartości spotykanych u garbników roślinnych

Zalety produktu:
• stosowany w wyprawie skór typu roślinnego dla podwyższenia ich miękkości i elastyczności

• zapewnia otrzymanie skór o licu elastycznym, pulchnym i przyjemnym w dotyku

• posiada zdolność rozpuszczania się w wodzie oraz mieszania z roztworami garbników roślinnych i syntetycznych w dowolnym 

stosunku

• znacznie przyspiesza i ułatwia przegarbowanie skóry

• pozytywnie wpływa na dogarbowanie podeszwowych skór chromowych

• wobec trudno rozpuszczalnych garbników roślinnych wykazuje właściwości dyspergujące

• pozytywnie wpływa na brzeczki roślinne

• Rotanina W jest typowym syntanem stosowanym do garbowania skór roślinnych lekkich i średnich, a w szczególności do skór: 

galanteryjnych, podszewkowych, wierzchnich roślinnych, blankowych lekkich i ciężkich oraz podeszwowych typu waszowego.

Korzystne efekty otrzymuje się również przy użyciu Rotaniny W w połączeniu z syntanami o właściwościach usztywniających do 

garbowania skór podeszwowych typu ciężkiego. Rotaninę W stosuje się również do dogarbowania podeszwowych skór chro-

mowych dla lekkiego napełnienia, uzyskania lepszej chłonności oraz jasnej równej barwy.

Zastosowanie:

GARBOWANIE GLINOWE  /
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Przykłady:

Skóry galanteryjne
Szczególnie korzystne efekty daje zastosowanie Rotaniny W przy szybkim (bębnowym) sposobie garbowania skór galanteryjnych. 

W tym przypadku wykorzystuje się w pełni jej zalety, jak szybka penetracja oraz szybkie wiązanie się ze skórą.

Rotanina W użyta w połączeniu z garbnikami roślinnymi zapewnia skórom: miękkość, pulchność oraz jasną różową barwę. Skóry 

dają się łatwo i intensywnie barwić barwnikami kwasowymi, a ich dalsze wykończenie nie sprawia trudności.

Udział Rotaniny W w bukiecie garbników może być znaczny, a przy skórach świńskich stosuje się praktycznie 30-60% ogólnej ilości 

garbników. Garbowanie skór świńskich z udziałem Rotaniny W przebiega szybko i łatwo, a wygarbowane skóry charakteryzują 

się szczególnie ładną fakturą lica. Przy garbowaniu skór: galanteryjnych, podszewkowych kozich i owczych oraz skór z gadów  

i płazów udział Rotaniny W w bukiecie garbującym może wynosić 60%.

Skóry wierzchnie roślinne, blankowe i podeszwowe
Podstawowe zastosowanie przy wyprawie skór wierzchnich roślinnych, blankowych oraz podeszwowych znajduje Rotanina W  

w metodzie dołowobębnowej, przy czym najkorzystniejsze jest użycie jej w początkowych fazach garbowania.

W fazach początkowych garbowania w dołach farbowych dodatek Rotaniny W zapewnia łagodne zagarbowanie skór oraz gładkie, 

czyste i silnie związane z tkanką właściwą lico. Obecność Rotaniny W ułatwia ponadto utrzymanie właściwej kwasowości brzeczek, 

co sprzyja prawidłowemu spęcznieniu golizny.

Rotaninę W można dodawać nawet do pierwszego dołu farbowego, gdyż jest ona niewrażliwa na sole wapnia i nie wytrąca z nimi 

osadów.

W fazach środkowych - garbowanie w dołach zatopowych - dodatek Rotaniny W przeciwdziała rozwojowi pleśni oraz klaruje  

i zapobiega powstaniu osadów w brzeczkach. Przy garbowaniu skór wierzchnich roślinnych można zastąpić z dobrym skutkiem 

20-50% garbników roślinnych Rotaniną W. Praktyka wykazała, że korzystny wpływ Rotaniny W na stan brzeczek oraz penetrację 

garbnika do skóry zauważa się już przy użyciu jej w ilości około 20%. Wzrost ilości Rotaniny W w bukiecie garbników przesuwa 

właściwości skóry wyprawionej w kierunku zwiększonej miękkości i pulchności.

Udział Rotaniny W przy garbowaniu roślinno-syntanowym skór blankowych może wynosić 40%. 

Do garbowania skór spadowych używa się Rotaniny W w kombinacji z innymi garbnikami syntetycznymi, a dla skór typu napraw-

kowego 10-15%.

Skóry waszowe garbowane z udziałem Rotaniny W charakteryzują się ścisłym i elastycznym licem. Cechy te są szczególnie pożą-

dane przy skórach spadowych używanych do produkcji obuwia damskiego.

Podane w prospekcie procenty odnoszą się do bukietu garbników i Rotanin przeliczonych na garbnik procentowy.

GARBOWANIE GLINOWE  /
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UŚCIŚLANIE SKÓR
03

ROKpen SU25

UŚCIŚLANIE SKÓR

UŚCIŚLANIE SKÓR /

ROKpen SU25 jest specjalistycznym dodatkiem stosowanym w przemyśle garbarskim. Pełni rolę regulatora głębokości wnikania 

anionowej, wodnej dyspersji akrylowej (ROKrylu SU25) w warstwę licową skóry. Produkt jest wodną dyspersją niejonowego środka 

powierzchniowo czynnego oraz rozpuszczalnika organicznego. Ma postać klarownej cieczy o barwie od bezbarwnej do jasnożół-

tej. Produkt jest niepalny.

Właściwości fizykochemiczne

Wygląd: klarowna ciecz, bezbarwna do barwy jasnożółtej

Zapach: charakterystyczny

Ładunek: niejonowy

Substacja stała %, (m/m): 10-12

Gęstość w temperaturze 20°C: 1,01 - 1,02

Napięcie powiechniowe/mhi/m: max. 50

pH produktu handlowego: 7-9

Rozpuszczalność w wodzie: dobra w każdym stosunku

Inne rozpuszczalniki: alkohol etylowy

Mieszanie: max. 2,5

Temperatura zestalania, °C: -10

Temperatura wrzenia, °C: ok. 100 dla produktu handlowego

Skład:
Wodny roztwór niejonowego środka powierzchniowo czynnego i alkoholu diacetonowego.
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UŚCIŚLANIE SKÓR /

Właściwości użytkowe: 

Zastosowanie: 

• wyrób charakteryzuje się dobrą rozpuszczalnością w wodzie w każdym stosunku. 

• rozpuszcza się również w alkoholu etylowym. ROKpen SU25 jest odporny na działanie roztworów elektrolitów, tj. wody amoniakal-
nej, kwasu mrówkowego i chlorku sodu.

• posiada zdolność mieszania się ze środkami pomocniczymi stosowanymi przy sporządzaniu zestawów uściślających w procesie 
bezkąpielowego uściślania skór, jak również ze wszystkimi środkami pomocniczymi stosowanymi w procesach powłokowego wy-
kańczania. ROKpen SU25 posiada temperaturę krzepnięcia na poziomie -10°C. Poniżej tej temperatury zamarza, ale po rozmrożeniu  
i wymieszaniu powraca do stanu pierwotnego, nie tracąc właściwości użytkowych. 

• działanie produktu polega na zmniejszeniu napięcia powierzchniowego i szybkiemu zwilżeniu powierzchni skóry, co ułatwia wni-
kanie wodnej dyspersji uściślającej. Rozpuszczalnik zawarty w ROKpenie SU25 może powodować częściowe odtłuszczenie po-
wierzchni skóry. W niektórych przypadkach, szczególnie przy skórach ścisłych wymagających stosowania dużych ilości ROKpenu 
SU25, może wywoływać szorstki dotyk. Skutecznie przeciwdziała temu dodatek Roksolu STE. Zestaw uściślający oparty na Rokrylu 
SU25 i ROKpenie SU25, daje podkład wzmacniający lico, który jednak nie powoduje utwardzenia skóry oraz nie zmniejsza przyczep-

ności nakładanej następnie warstwy kryjącej.

Skóry impregnowane tym unikalnym zestawem produktów charakteryzują się następującymi cechami:

• posiadają gładką, jednorodną, niekleistą powierzchnię, dają się łatwo szlifować i prasować

• mają miękki chwyt

• wykazują dużą wytrzymałość na rozciąganie

• ROKpen SU25 jest stosowany w procesach uściślania skór, głównie skór z korygowanym licem, jako regulator głębokości wni-

kania do skóry anionowej, wodnej dyspersji akrylowej o nazwie Rokryl SU25. Dla ułatwienia prawidłowego dobrania poszczegól-

nych zestawów impregnujących podajemy ogólny przepis zestawu uściślającego:

PRZYKŁAD: Bukaty z poprawionym licem

Zestaw uściślający: 

Rokryl SU25 100 Cz. Wag.

ROKpen SU25 30-80 Cz. Wag. 

Woda lub 2% roztwór barwnika 150-200 Cz. Wag. 

Roksol STE 10-20 Cz. Wag. 

Rokryl SU25 100 Cz. Wag.

ROKpen SU25 30 Cz. Wag. 

Woda 100 Cz. Wag. 

Roksol STE 10 Cz. Wag. 

Nalewanie, 25 g zestawu na 1 m2 skóry.

ROKryl SU25
ROKryl SU25 jest kopolimerem akrylowym, otrzymywanym metodą polimeryzacji emulsyjnej z zastosowaniem anionowo-nie-

jonowego systemu dyspergującego.

Właściwości fizykochemiczne

Wygląd: mleczna dyspersja

Zapach: charakterystyczny

Ładunek: anionowy

Zawartość suchej masy, % (m/m) 24-26

pH produktu handlowego: 7-10

Gęstość w temperaturze 20°C: 1,02 -1,03

Lepkość w temp. 20°C, mPa·s: 10 - 15

Rozpuszczalność w wodzie: rozcieńczalny

Inne rozpuszczalniki: kwas octowy, rozpuszczalniki organiczne np.: aceton,                                                                                                 
keton etylowo-metylowy, acetonitryl

Odporność no elektrolity:
- roztwór wodorotlenku amonowego  

o stężeniu 2 mol/L, mL:         
- roztwór kwasu mrówkowego  

o stężeniu 2 mol/L, mL:

min. 60

min. 60

Mieszanie:

miesza się ze środkami pomocniczymi, stosowanymi przy spo-
rządzaniu zestawów uściślających w procesie bez kąpielowego 
uściślania skór, jak również ze wszystkimi środkami pomocniczymi, 
stosowanymi w  procesach powłokowego wykończania.

Temperatura zestalania, °C: około -2,5

Temperatura wrzenia, °C: powyżej 40 następuje koagulacja produktu

Zalety produktu:
• właściwości impregnujące

• przeznaczony do uściślania lica skór

• rozpuszcza się w wodzie

• miesza się ze środkami pomocniczymi

• Ilość ROKpenu SU25 stosowanego w zestawie uściślającym należy każdorazowo dobrać w zależności od stopnia luźności i chłon-
ności skóry. Przy zmianie ilości penetratora nie należy zmieniać ilości wody w stosowanym przepisie. W przypadku skór chro-
mowych, dogarbowanych syntanami, ścisłych i twardych, znajdujących się na granicy pękania lica, ilość ROKpenu SU25 można 
zwiększyć do 100 części wagowych. Ilość dodawanego tłuszczu uzależniona jest od początkowego stanu natłuszczenia skóry  
i wymaga każdorazowo indywidualnego dopracowania.
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Właściwości użytkowe: 
• jest impregnującą, miękką żywicą podkładową

• daje podkład wzmacniający lica, który jednak nie powoduje utwardzenia skóry oraz nie zmniejsza przyczepności nakładanej 

następnie warstwy kryjącej

• doskonale nadaje się do uściślania lica skór, ponieważ  jest polimerem odpowiednio miękkim i o odpowiedniej wielkości cząstek 

umożliwiających osadzenie się polimeru w warstwie licowej skóry

• jako regulatora głębokości wnikania ROKrylu SU25 do skóry (penetratora) używa się zwykle ROKpenu SU25, natomiast jako śro-

dek przeciwdziałający odtłuszczeniu powierzchni skóry używa się ROKsolu STE

• ROKryl SU25 w momencie zetknięcia się ze skórą ulega silnemu zagęszczeniu wskutek odciągania wody przez skórę, dlatego 

należy stosować go w dużych rozcieńczeniach 

• zawartość części stałych w zestawach uściślających nie powinna przekraczać 10%

Skóry impregnowane Rokrylem SU25 charakteryzują się następującymi cechami:

• posiadają gładką, jednorodną, nie kleistą powierzchnią, dają się łatwo szlifować i prasować

• mają miękki chwyt

• posiadają dobrą wytrzymałość na rozciąganie

• dodatek ROKrylu SU25 do zestawu kryjącego polepsza jego rozlewność, podwyższa elastyczność powłoki oraz jej adhezję do skóry

• ROKryl SU25 to anionowa, wodna dyspersja akrylowa stosowana jako środek wiążący w procesach powłokowego wykań-

czania skór w przemyśle garbarskim. Produkt jest kopolimerem akrylowym otrzymywanym metodą polimeryzacji emulsyjnej  

z zastosowaniem anionowo-niejonowego systemu dyspergującego. Wyrób ma postać opalizującej cieczy o białej barwie. Do-

brze rozpuszcza się w wodzie i miesza się ze środkami pomocniczymi stosowanymi przy sporządzaniu zestawów uściślających  

w procesach bezkąpielowych. Jest również mieszalny ze wszystkimi środkami pomocniczymi stosowanymi w procesach powło-

kowego wykańczania.

• ROKryl SU25 nie wykazuje tendencji do rozwarstwiania się i wzrostu lepkości w czasie przechowywania. Jest natomiast wrażliwy na 

niskie temperatury. Poniżej temperatury 0°C zamarza, a po rozmrożeniu ulega koalescencji (wzrost wielkości cząstek lateksu), co 

obniża zdolność do wnikania polimeru w powierzchnię uściślanych skór i utratę właściwości użytkowych. Wielokrotne zamrażanie  

i rozmrażanie prowadzi do nieodwracalnej koagulacji.

• ROKryl SU25 jest impregnującą, miękką żywicą podkładową. Poprzez jej zastosowanie lico zostaje wzmocnione, bez utwardzenia 

skóry i zmniejszenia przyczepności nakładanej następnie warstwy kryjącej. Doskonale nadaje się do uściślania lica skór, ponie-

waż jest polimerem o odpowiedniej miękkości i o odpowiedniej wielkości cząstek, umożliwiających osadzenie się polimeru  

w warstwie licowej skóry.

• ROKryl SU25 stosuje się zwykle w połączeniu z ROKpenem SU25 jako regulator jego głębokości wnikania do skóry (penetrato-

rem), natomiast ROKsol STE jest wykorzystywany jako środek przeciwdziałający odtłuszczeniu powierzchni skóry.

Zastosowanie:

Ogólny przepis zestawu uściślającego: Bukaty z poprawionym licem

Zestaw uściślający: 

Rokryl SU25 400 cz. wag.

ROKpen SU25 200 cz. wag.

Woda 360 cz. wag.

Roksol STE 40 cz. wag. 

Nalewanie, 300 - 350 g zestawu na 1m2 skóry.

UŚCIŚLANIE SKÓR /
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NAPEŁNIANIE
04

ROKryl GA14

NAPEŁNIANIE

Sól sodowa kopolimeru akrylowego zawierająca środki kompleksujące jony żelaza.

Właściwości fizykochemiczne

Wygląd: klarowna ciecz, bezbarwna do barwy jasnożółtej

Zapach: charakterystyczny

Ładunek: anionowy

Substacja stała %, (m/m) 38-42

Gęstość w temperaturze 20°C 1,15 – 1,18 

Lepkość w temperaturze 20°C, mPa.s: max. 6500

pH – 10% roztworu: 4,5 – 5,5

Rozpuszczalność w wodzie: dobra w zimnej i ciepłej wodzie 

Biorozkładalność, %: wykazuje umiarkowana odporność na działanie kwasów oraz dobrą 
odporność na działanie garbników mineralnych i soli żelazowych.

Odporność na elektrolity: produkt bardzo dobrze miesza się z garbnikami syntetycznymi oraz 
roślinnymi.

Mieszanie: max. 2,5

Właściwości użytkowe: 

Skład:

• substancja pomocnicza w procesach dogarbowania i napełniania skór chromowych

• ułatwia przenikanie garbników syntetycznych, żywicowych i roślinnych w głąb tkanki skórnej

• odporność na sole żelazowe

• rozpuszczalność w zimnej i ciepłej wodzie

• tworzy mieszaniny z garbnikami syntetycznymi oraz roślinnymi

• wpływa na wypełnienie i ścisłość lica

• nadaje skórom sprężystość i pełną strukturę oraz umiarkowanie rozjaśnia wybarwienia

• wykazuje odporność na światło

• potencjał wypełniania skór dwukrotnie większy niż garbników roślinnych

• zmniejsza tendencję do tworzenia się plam żelazowych
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• ROKryl GA14 jest stosowany w procesie dogarbowania i napełniania skór chromowych zamiast garbników roślinnych w ilości 

1,5-3,0% przeliczając na masę skór struganych

• do napełniania skór białych stosuje się go łącznie z syntanami wybielającymi w ilości 2-3% na masę skór struganych 

• w przypadku skór chromowych może być też użyty w kąpieli barwiąco-natłuszczającej w ilości 1-2% na masę skór struganych

• przed dodaniem do kąpieli produkt zaleca się rozcieńczać 1:4 wodą

Zastosowanie: ROKryl GA15

Sole amonowo-sodowe kopolimeru kwasu akrylowego i maleinowego.

Właściwości fizykochemiczne

Wygląd: bezbarwna ciecz

Zapach: charakterystyczny

Ładunek: anionowy

Substancja stała %, (m/m): 39-41

pH – 10% roztworu: 6,5 - 7,5

Gęstość w temp. 20°C, g/ml: 1,2 - 1,3

Lepkość dynam. w temp. 20°C, mPa s: około 1400

Rozpuszczalność w wodzie: całkowita

Mieszanie: produkt bardzo dobrze miesza się z garbnikami syntetycznymi i roślinnymi

Temperatura zestalania, °C: ok. 0

Właściwości użytkowe: 

• z garbnikami mineralnymi, np.: Al.+3 i Cr+3 wykazuje dużą reaktywność

• użyty nawet w niewielkich ilościach w garbowaniu chromowym znacz-

nie poprawia wypełnienie skóry

• w procesie dogarbowania ROKryl GA15 dobrze napełnia luźne części skóry

• w połączeniu z dogarbowaniem chromowym poprawia znacznie ści-

słość lica

• polepsza wyczerpanie związków chromu z kąpieli garbującej w proce-

sach garbowania i dogarbowania chromowego

• produkt można stosować w połączeniu z garbnikami polimerowymi  

i roślinnymi wpływając na uzyskanie skór gotowych o żądanych właści-

wościach

• podwyższa odporność skór na działanie światła i wpływa egalizująco na 

wybarwienia

• w dogarbowaniu skór futerkowych z garbnikiem glinowym zwiększa ich 

wytrzymałość na rozdzieranie

NAPEŁNIANIE /

• substancja pomocnicza w procesach garbowa-

nia, dogarbowania i napełniania skór chromo-

wych

• zwiększa odporność skór na działanie światła  

i wpływa egalizująco na wybarwienia

• reaktywny z garbnikami mineralnymi

• nieograniczona rozpuszczalność w wodzie

• łatwość mieszania się z garbnikami syntetyczny-

mi i roślinnymi

Zastosowanie:

Skład:
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ROKryl GA16 ROZIN 2M
Anionowy środek stosowany w procesach dogarbowania i napełniania skór chromowych. 

ROKryl GA16 jest wodnym roztworem syntanu akrylowego.

Żywicowy środek napełniający, do skór głównie garbowania chromowego.

Właściwości fizykochemiczne

Właściwości fizykochemiczne
Wygląd: lepka, klarowna ciecz, barwy jasnożółtej do jasnobrązowej

Zapach: charakterystyczny

Ładunek: anionowy

Substancja stała %, (m/m): 38-42

pH: 5,0  ÷  6,0

Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona

Gęstość w temperaturze 20°C, g/cm3: 1,13 – 1,16

Lepkość w temperaturze 20°C, mPa*s: max. 3500

Odporność na elektrolity:
wykazuje ograniczoną odporność na działanie kwasów i przy pH <4 wytrą-
ca się z kąpieli osad, (który ponownie rozpuszcza się po podwyższeniu pH 
kąpieli powyżej 4).

Odporność na sole chromu i glinu: odporny na sole, słabe alkalia i trójwartościowe sole chromowe w formie 
anionowej

Odporność na twardą wodę: bardzo dobra

Mieszanie: produkt dobrze miesza się ze wszystkimi garbnikami syntetycznymi, środ-
kami pomocniczymi oraz garbnikami roślinnymi.

Wygląd: ciecz o konsystencji syropu

Zapach: charakterystyczny

Ładunek: anionowy

Substancja aktywna, % (m/m): 48 - 52 

pH produktu handlowego: 7,5 ÷ 9,4

Rozpuszczalność w wodzie: bez ograniczeń

Wolnego formaldehydu, %: max. 0,5

Gęstość w temperaturze 20°C, g/cm3: 1,250 - 1,268

Odporność na sole chromu i glinu: odporny na trójwartościowe sole chromowe w formie anionowej

Mieszanie:

roztwory Rozinu 2M można mieszać w kąpieli z większością środków 
pomocniczych używanych w procesach mokrego wykończania skór, jak: 
garbniki syntetyczne, żywicowe preparaty napełniające oraz tłuszcze 
anionowe.

Właściwości użytkowe: 

Właściwości użytkowe: 

Zastosowanie: 

Zastosowanie: 

• nadaje skórom: miękkość, elastyczność i pełny, przyjemny chwyt

• poprawia elastyczność i uziarnienie lica

• polepsza wnikanie garbników: syntetycznych, żywicowych i roślinnych w głąb tkanki skórnej zastosowanych w procesie dogar-

bowania 

• skóry traktowane ROKrylem GA16 pozwalają się lepiej szlifować

• wpływa rozjaśniająco na wybarwienia

• zastosowany wspólnie z wybielającymi syntanami daje skóry białe, o dużej odporności na światło

• ROKryl GA16 jest stosowany w procesie dogarbowania i napełniania skór chromowych w ilości 1,5 – 3,0% licząc na masę skór 
struganych.

Skład:
Rozin 2M jest wodnym roztworem metylenosulfonowych oligomerów żywic aminowych.

• zdolność nadawania gładkiego i ścisłego lica napełnia-

nym skórom

• zdolność wypełniania części bocznych skóry

• ułatwienie otrzymania dobrego szlifu

• słabe działanie egalizujące pozwalające na uzyskanie 

sytych wybarwień

• nie powodowanie wzrostu sztywności skór

• Rozin 2M jest stosowany do napełniania wszelkiego typu skór 

chromowych, a szczególnie skór na wierzchy obuwia wykoń-

czanych z zachowaniem naturalnej warstwy licowej.

• Produkt stosuje się w czasie dogarbowania i napełniania 

anionowego skór w ilości 4-12% w zależności od rodzaju 

skór i wymaganego stopnia wypełnienia. W szczególnych 

przypadkach, gdy wymagane jest bardzo intensywne wybar-

wienie skór chromowych, Rozin 2M może być zastosowany 

do napełniania dopiero w fazie natłuszczania skór.

NAPEŁNIANIE /
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ROZIN MC
Żywicowy środek napełniający do skór głównie garbowania chromowego. 

Właściwości fizykochemiczne

Wygląd: jednorodna ciecz barwy brązowej

Zapach: charakterystyczny

Ładunek: anionowy

Substancja aktywna, % (m/m): min. 45%

pH 20% roztworu: 5,5 ÷ 9,4

Rozpuszczalność w wodzie 
w temp. 25-29 C, %(m/m): min. 96

Współczynnik załamania światła 
w temperaturze 20°C: 1,433 - 1,443

Części wytrącalne kwasem, %: min. 16

Odporność na elektrolity: bardzo dobra

Odporność na twardą wodę: bardzo dobra

Temperatura zestalania, °C: około -27

Skład:
Rozin MC jest mieszaniną produktów kondensacji żywic aminowych z alkoholami wielowodorotlenowymi.

Właściwości użytkowe: 

Zastosowanie: 

Do charakterystycznych właściwości Rozinu MC należą:

• zdolność nadawania gładkiego i ścisłego lica napełnianym skórom. Należy podkreślić, że cecha ta występuje nie tylko dla umiar-

kowanych temperatur kąpieli napełniających: w granicach 40 - 45°C, lecz również dla temperatur wysokich: w granicach 55 - 

60°C. Umożliwia to używanie produktu we wszelkiego typu metodach kompaktowego napełniania skór chromowych

• zdolność wypełniania części bocznych skóry

• ułatwianie otrzymania dobrego szlifu zarówno od strony mizdrowej jak i licowej

• umiarkowane działanie wybielające pozwalające na stosowanie produktów obok syntanów wybielających, jak Rotaniny M70 do 

napełniania skór białych

• dobre współdziałanie z tradycyjnymi środkami dogarbowującymi, jak: garbniki roślinne, syntetyczne oraz chromowe

• Rozin MC jest stosowany do wszelkiego typu skór chromowych, a szczególnie skór na obuwie wykończonych z zachowaniem 

naturalnej warstwy licowej. 

• Produkt może być stosowany we wszystkich fazach kąpielowego wykańczania skór chromowych, a mianowicie:

• w czasie dogarbowania mineralnego razem z garbnikiem chromowym lub glinowym w ilości 4-8% produktu handlowego na 

masę skór struganych

• w procesie zobojętniania skór chromowych obok zwykłych środków odkwaszających w ilości 3-5%

• w czasie dogarbowania i napełniania anionowego skór chromowych obok innych środków napełniających w ilości 7-14%, 

w zależności od rodzaju skór i wymaganego stopnia wypełnienia

• W szczególnych przypadkach, gdy wymagane jest bardzo intensywne wybarwienie skór chromowych, Rozin MC może być za-

stosowany do napełniania dopiero w fazie natłuszczania skór.

• Roztwory Rozinu MC można mieszać z roztworami większości środków pomocniczych, używanych w procesach mokrego wykań-

czania skór, jak: garbniki syntetyczne, środki dyspergujące, żywicowe preparaty napełniające oraz tłuszcze anionowe. 

• Możliwość mieszania z tłuszczami kationowymi wymaga w poszczególnych przypadkach sprawdzenia dla Roksolu ST3K czy jest to 

dopuszczalne. 

• Mieszaniny Rozinu MC z garbującymi solami chromu wykazują trwałość pozwalającą na stosowanie produktu w procesach 

garbowania lub dogarbowania chromowego. Przetrzymywanie roztworu Rozinu MC z garbującymi solami chromu powyżej 10 

godzin powoduje wystąpienie opalizacji, a następnie wypadanie obfitego, gąbczastego osadu.

• Zmieszanie roztworu Rozinu MC z roztworem ekstraktu mimozy powoduje wystąpienie bardzo subtelnego osadu, zawieszonego 

stosunkowo trwale w całej objętości mieszaniny. Właściwość ta nie ogranicza możliwości stosowania Rozinu MC w mieszaninie 

z mimozą w procesach napełniania skór chromowych. Zakwaszanie roztworów Rozinu MC prowadzi do wytrącenia żywicy, przy 

czym ilość powstałego osadu zależy od rodzaju i ilości dodanego kwasu.

NAPEŁNIANIE /
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WYKOŃCZENIE 
POWŁOKOWE

05

ROKryl SW1

WYKOŃCZENIE POWŁOKOWE

Anionowa, wodna dyspersja akrylowa, stosowana jako miękka żywica szkieletowa do różnych asortymentów skór. 

Właściwości fizykochemiczne

Wygląd: jednorodna ciecz barwy białej

Zapach: charakterystyczny

Ładunek: anionowy

Substancja stała %, (m/m): 38-42

pH produktu handlowego: 3,5÷4,5

Rozpuszczalność w wodzie: rozcieńczalny w wodzie

Inne rozpuszczalniki: kwas octowy, octan etylu

Odporność na elektrolity: 
- roztwór wodorotlenku amonowego o stężeniu 2 ml:
- roztwór kwasu mrówkowego o stężeniu 2 mol/ml:  

min. 60
min. 60

Mieszanie:

miesza się ze wszystkimi środkami pomocniczymi stoso-
wanymi przy sporządzaniu zestawów kryjących w procesie 
powłokowego wykańczania skór, a także z innymi aniono-
wymi żywicami syntetycznymi. 

Temperatura zestalania, °C: około 0

Temperatura wrzenia, °C: około 100

Skład:
ROKryl SW1 jest kopolimerem akrylowym, otrzymywanym metodą polimeryzacji emulsyjnej z zastosowaniem odpowiedniego 

systemu dyspergującego.

• ROKryl SW1 zagęszcza się pod wpływem wody amoniakalnej i innych alkaliów

• Może zagęszczać się także pod wpływem innych środków pomocniczych, charakteryzujących się pH powyżej 7, np.: past kaze-

inowych, topów kazeinowych, emulsji woskowych i dyspersji polimerów

• ROKryl SW1 nie wykazuje tendencji do rozwarstwiania się i wzrostu lepkości w czasie przechowywania

• Produkt jest wrażliwy na niskie temperatury. Poniżej 0ºC zamarza, a po rozmrożeniu ulega rozwarstwieniu i traci właściwości użyt-

kowe

Zalety produktu:
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Właściwości użytkowe: 

Właściwości użytkowe: 

• ROKryl SW1 jest miękką żywicą szkieletową

• użyty samodzielnie daje miękkie, kleiste powłoki kryjące 

o dobrej adhezji do skóry i wytrzymałości na wielokrotne 

zginanie

• zastosowany wspólnie z anionowymi dyspersjami tward-

szych polimerów, podwyższa wytrzymałość powłok na 

tarcie i prasowanie

•  tworzy filmy o podwyższonej odporności na wodę

• użyty samodzielnie daje średnio twarde powłoki kryjące  

o dobrej adhezji do skóry i wytrzymałości na tarcie na mokro

•  stosuje się wspólnie z anionowymi dyspersjami miękkich po-

limerów, które podwyższają wytrzymałość powłok na wielo-

krotne zginanie

• ROKryl SW1 stosowany jest jako środek wiążący w proce-

sach powłokowego wykańczania skór

• ilość dodawanego produktu do zestawu kryjącego powin-

na być dobrana doświadczalnie w zależności od rodzaju 

stosowanych komponentów i typu wykończania

• produkt może być też stosowany jako składnik farb kryją-

cych i wyrównujących

Zastosowanie:

Zastosowanie:

ROKryl SW115

Skład:
Wodna dyspersja kopolimeru akrylowo-metakrylowego. Produkt ten jest stosowany jako środek wiążący do ponownego wykań-

czania skór na wierzch obuwia. ROKryl SW115 jest kopolimerem akrylowym, otrzymywanym metodą polimeryzacji emulsyjnej  

z zastosowaniem odpowiedniego systemu dyspergującego 

Właściwości fizykochemiczne

Wygląd: mlecznobiała, jednorodna dyspersja

Zapach: slaby, charakterystyczny

Ładunek: anionowy

Substancja stała %, (m/m): 38 ÷ 42

pH produktu handlowego: 4,5 ÷ 5,5

Odporność na elektrolity:

- roztwór wodorotlenku amonowego o stężeniu 2 mol/L, mL: 
- roztwór kwasu mrówkowego o stężeniu 2 mol/L, mL:  

min. 60
min. 60

Gęstość w temperaturze 20˚C: 1,05 ÷ 1,06

Biodegradacja, %: około 85

Mieszanie:

miesza się ze wszystkimi środkami pomocniczymi, sto-
sowanymi przy sporządzaniu zestawów kryjących 
w procesie powłokowego wykańczania skór, a także 
z innymi anionowymi żywicami syntetycznymi

Temperatura zestalania, ˚C: poniżej 0

•  ROKryl SW115 zagęszcza się pod wpływem wody amoniakalnej i innych alkaliów

•  Produkt nie wykazuje tendencji do rozwarstwiania się i wzrostu lepkości w czasie przechowywania

•  ROKryl SW115 jest wrażliwy na niskie temperatury. Poniżej 0˚C zamarza, a po rozmrożeniu ulega rozwarstwieniu i traci właści-

wości użytkowe

ROKryl SW115 stosowany jest jako środek wiążący  

w procesach powłokowego wykańczania skór na wierz-

chy obuwia. Ilość dodawanego produktu do zestawu 

kryjącego powinna być dobrana doświadczalnie w za-

leżności od rodzaju stosowanych komponentów i typu 

wykańczania.

Zalety produktu:
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Właściwości użytkowe: 

• tworzy filmy o podwyższonej odporności na wodę

• użyty samodzielnie daje miękkie powłoki kryjące o dobrej 

adhezji do skóry

• zastosowany wspólnie z anionowymi dyspersjami tward-

szych polimerów, podwyższa adhezję powłok do skóry oraz 

ich wytrzymałość na wielokrotne zginanie

• zastosowany wspólnie z ROKrylem SW115 umożliwia otrzy-

mywanie powłok o dobrej wodoodporności i wytrzymałości 

na tarcie

Zastosowanie:ROKryl SW25M

Skład:
Wodna dyspersja kopolimeru akrylowo-metakrylowego o charakterze anionowym.

Produkt ten stosowany jest jako środek wiążący do powłokowego wykańczania skór bardzo miękkich.

ROKryl SW25M jest kopolimerem akrylowym, otrzymywanym metodą polimeryzacji emulsyjnej z zastosowaniem odpowiedniego 

systemu dyspergującego.

Właściwości fizykochemiczne

Wygląd: mleczna dyspersja

Zapach: słaby, charakterystyczny

Ładunek: anionowy

Substancja stała %, (m/m) 24 ÷ 26

pH produktu 6,5 ÷ 7,5

Rozpuszczalność w wodzie: całkowita

Inne rozpuszczalniki: kwas octowy, octan etylu 

Odporność na elektrolity ml: bardzo dobra

- roztwór wodorotlenku amonowego o stężeniu 2 mol/L, ml: min. 60

- roztwór kwasu mrówkowego o stężeniu 2 mol/L, ml: min. 60

Mieszanie:

miesza się ze wszystkimi środkami pomocniczymi, sto-
sowanymi przy sporządzaniu zestawów kryjących 
w procesie powłokowego wykańczania skór, a także 
z innymi anionowymi żywicami syntetycznymi

Temperatura zestalania, ˚C: poniżej 0

• ROKryl SW25M stosowany jest jako środek wiążący  

w procesach powłokowego wykańczania skór na 

wierzchu obuwia. 

• Ilość dodawanego produktu do zestawu kryjącego po-

winna być dobrana doświadczalnie w zależności od ro-

dzaju stosowanych komponentów i typu wykańczania. 

• Przygotowanie zestawów kryjących w oparciu o ROKryl 

SW25M nie wymaga przestrzegania kolejności miesza-

nia składników.

PRZYKŁAD: Bukaty z poprawionym licem

Zestaw uściślający: 

Skóry odzieżowe
Zestaw kryjacy:

pasta pigmentowa 100 cz. wag.

woda 100 cz. wag.

filler woskowy 60 cz. wag.

ROKryl  SW25M 250 cz. wag.

ROKryl SW115 60 cz. wag.

woda 430 cz. wag.

I   Natrysk zestawem kryjącym 1 x, prasowanie: 100 atm/60˚C.

II  Ponowny natrysk zestawem kryjącym 2 x, utrwalanie lakierem emulsyjnym przez natrysk 1 x.
Zalety produktu:
• środek wiążący do powłokowego wykańczania bardzo miękkich skór

• tworzy miękkie powłoki kryjące o dobrej adhezji do skóry

• wywołuje podwyższoną odporności na wodę przez wytworzenie filmu na skórze

• zwiększa adhezję powłok do skóry oraz ich odporność na wielokrotne zginanie

• dobra rozpuszczalność w wodzie, kwasie octowym i octanie etylu

• odporność na elektrolity

• pod wpływem wody amoniakalnej i innych alkaliów gęstość nie ulega zmianie

• nie rozwarstwia się i nie zwiększa lepkości w czasie przechowywania
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BARWIENIE
06

Dyspergator NNOC E

BARWIENIE

Środek pomocniczy w procesach wyprawy skór.

Dyspergator NNOC E jest mieszaniną soli sodowych polikondensatów formaldehydowych kwasów naftalenosulfonowych.

Właściwości fizykochemiczne

Wygląd: oleista ciecz barwy brunatno-brązowej

Zapach: charakterystyczny dla polikondensatów formaldehydowych

Ładunek: anionowy

Gęstość w temperaturze 20°C: 1,150 - 1,210

Wody, % (m/m): max. 68

Popiół wp. na suchą masę, %: max. 34

pH 2,5% roztworu wodnego wp. na suchą masę: 6,6-8,5

Zdolność dyspergująca wp. na substancję suchą, %: 7

Substancji aktywnej wp. na suchą substancję, %: min. 50

Na2SO4, wp. na suchą substancję, %: max. 12

Rozpuszczalność w wodzie: dobra

• jest anionowym środkiem pomocniczym stosowanym w procesach: zobojętniania, barwienia i wybielania skór

• użyty w procesach garbowania chromowego lub kombinowanego umożliwia zmniejszenie powinowactwa barwników aniono-

wych, garbników roślinnych i syntetycznych do kolagenu. Własność ta wpływa na zachowanie naturalnej struktury lica

• rozjaśnia wybarwienia barwnikami anionowymi, umiarkowanie wypełnia części luźne skóry, nie zmieniając jej charakteru oraz 

ułatwia pochłanianie i prawidłowy rozkład tłuszczu w skórze

• daje się mieszać w dowolnych stosunkach z garbnikami roślinnymi i syntetycznymi, barwnikami kwasowymi i bezpośrednimi 

oraz anionowymi środkami natłuszczającymi

• zmniejsza nadmierne powinowactwo ekstraktów roślinnych do tkanki skórnej i zabezpiecza ją przed ściąganiem lica

• w połączeniu z garbnikami roślinnymi wykazuje bardzo dobre właściwości dyspergujące

• działa klarująco na brzeczki roślinne i ogranicza ilość wydzielonego osadu

• przy barwieniu skór wyprawy roślinnej barwnikami zasadowymi ułatwia otrzymanie równych, czystych kolorów oraz przeciw-

działa brązowieniu wybarwień

Właściwości użytkowe: 
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• dyspergator NNOC E stosowany jest w procesach garbowania skór garbnikami roślinnymi i syntetycznymi, przy zobojętnianiu  

i napełnianiu oraz barwieniu skór chromowych.

• wprowadzony do roztworów trudno rozpuszczalnych ekstraktów roślinnych, np.: dębowego, kasztanowego, quebracho, przy-

spiesza ich rozpuszczalność i wpływa na sklarowanie brzeczek.

• jednocześnie zmniejsza w znacznym stopniu ilość osadów wypadających z ochłodzonych brzeczek garbników roślinnych, przez 

co przyczynia się do lepszego ich wykorzystania i zapobiega stratom garbnika. W procesach barwienia skór roślinnych barwni-

kami kwasowymi lub zasadowymi stosuje się NNOC E jako czynnik egalizujący i rozjaśniający wybarwienia.

• w barwieniu skór chromowych: wierzchnich, odzieżowych i rękawiczkowych na kolory jasne stosuje się 0,6-1,5% dyspergatora 

NNOC E w przeliczeniu na wagę skór struganych

• w barwieniu na kolory pastelowe stosuje się 2-5% dyspergatora NNOC E licząc na wagę skór struganych

• dyspergator NNOC E należy dodawać przed wprowadzeniem barwnika do kąpieli

• klarowanie i dyspergowanie ekstraktów roślinnych przeprowadza się dodając do gorących, stężonych roztworów 10-30%  

dyspergatora NNOC E w zależności od składu ekstraktów, następnie miesza się je, po czym przygotowuje brzeczki garbujące  

o wymaganym przez technologię stężeniu

• przy barwieniu szczotkowym skór barwnikami kwasowymi na kolory jasne na litr roztworu należy dodać 3-6 g dyspergatora 

NNOC E

• przy barwieniu w bębnie stosuje się 1-2,5% dyspergatora NNOC E w przeliczeniu na wagę skór struganych

• skóry roślinne barwione barwnikami zasadowymi należy przed barwieniem szczotkować roztworem 12-15 g dyspergatora NNOC E 

w litrze wody

• w barwieniu bębnowym skóry traktuje się 0,8-1,5% dyspergatora NNOC E w stosunku do wagi skór struganych, a następnie 

barwi wg obowiązujących zasad

Zastosowanie:

Przykłady:

BARWIENIE/
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07
NATŁUSZCZENIE

NATŁUSZCZENIE

ROKsol ST4A
ROKsol ST4A to anionowy środek pomocniczy stosowany w garbarstwie. Jest stosowany do natłuszczania skór głównie garbowa-

nia chromowego.

Produkt jest mieszaniną emulgatorów anionowych i związków alifatycznych zawierających grupy karboksylowe. Jego formą han-

dlową jest emulsja typu O/W (olej w wodzie) o barwie od beżowej do brązowej, z tendencją do rozwarstwienia. Temperatura 

krzepnięcia poniżej -5°C powoduje, że produkt nie wymaga specjalnych warunków przechowywania i transportu.

Właściwości fizykochemiczne

Wygląd: jednorodna ciecz barwy białej do brązowej

Zapach: charakterystyczny

Ładunek: anionowy

Wody, (%) (m/m) max. 20

pH 10% Emulsji 6,6 ÷8,5

Gęstość w temperaturze 20°C, g/cm3: 1,000-1,005

Rozpuszczalność w wodzie: tworzy mleczne emulsje typu olej w wodzie

Odporność na elektrolity: odporny na: kwasy, zasady i elektrolity

Odporność na sole i chromu i glinu: wykazuje ograniczoną zdolność mieszania się z garbującymi 
solami chromu i glinu

Zawartość składników emulgowanych w odniesieniu 
do suchej substancji, %(m/m): min. 65

Zawartość substancji anionowo czynnej 
wp. na -SO3Na w suchej substancji, % (m/m): 0,5 - 1,2

Temperatura zestalania, ˚C: poniżej -5

Temperatura zapłonu, ˚C: powyżej 100

Zdolność do emulgowania się, st. skali: 2

Trwałość emulsji po 2 h, st. skali: min. 1

NATŁUSZCZENIE /
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• wykazuje wysoką zdolność zmiękczania skór wyprawy chromowej oraz umiarkowane działanie egalizujące i hydrofobizujące

• właściwości umiarkowanego działania egalizującego pozwalają na uzyskanie czystych i żywych wybarwień przy barwieniu skór 

barwnikami anionowymi

• Roksol ST4A jest stosowany do podstawowego natłuszczania wszelkiego typu skór chromowych i kombinowanych, a w szcze-

gólności skór odzieżowych, rękawiczkowych i na wierzchy obuwia. Produkt może być stosowany samodzielnie - to znaczy na-

tłuszczanie podstawowe przy wyłącznym użyciu ROKsolu ST4A lub w zestawie z innymi środkami natłuszczającymi - lakiery 

anionowe i surowe oleje naturalne i syntetyczne. Udział ROKsolu ST4A w zestawie natłuszczającym sprzyja podniesieniu trwa-

łości emulsji (wzrost stopnia dyspersji) oraz ułatwia zdolność wnikania w głąb tkanki natłuszczających skór. Skóry chromowe 

natłuszczane ROKsolem ST4A charakteryzuje wysoka: miękkość, gładkość i ścisłość lica oraz dobre właściwości farbiarskie. ROKsol 

ST4A może być stosowany bez żadnych ograniczeń w zwykłych dla wyprawy chromowej warunkach natłuszczania emulsyjne-

go - 100-200% kąpieli, 50-60˚C oraz w procesach tak zwanego natłuszczania na zimno (25-40˚C) przy niskich współczynnikach 

kąpielowych (20-40% wody).

Zastosowanie:

ROKsol ST3K
Kationowy środek natłuszczający stosowany do natłuszczania skór głównie garbowania chromowego.

Skład:
ROKsol ST3K jest złożoną mieszaniną kationowych związków powierzchniowo czynnych z substancjami hydrofobowymi pocho-

dzenia tłuszczowego. Produkt handlowy jest emulsją typu olej w wodzie.

Właściwości fizykochemiczne

Wygląd: jednorodna, lepka ciecz lub pasta barwy żółtej do jasnobrązowej

Zapach: charakterystyczny

Ładunek: kationowy

Zawartość wody, % (m/m): 38 - 42

Rozpuszczalność w wodzie: tworzy mleczne emulsje typu olej w wodzie

Inne rozpuszczalniki: etanol

Gęstość w temperaturze 30˚C, g/cm3: około 0,96

Odporność na elektrolity: wykazuje dużą odporność na sole i kwasy

Odporność na sole chromu i glinu: wykazuje dużą odporność na związki chromu trójwartościowego

Odporność no twardą wodę: wykazuje dużą odporność na twardą wodę

Trwałość emulsji, stopień skali po 2h: min. 1

Mieszanie: można mieszać ze wszystkimi kationowymi i niejonowymi 
środkami natłuszczającymi

Temperatura zestalania, ˚C: poniżej 0

Temperatura wrzenia, ˚C: około 100

Temperatura zapłonu, ˚C: powyżej 150

Kwasów tłuszczowych wp. na kwas oleinowy 
w odniesieniu do suchej substancji, %: min. 12,5

Zawartość składników emulgowanych 
w odniesieniu do suchej substancji, % (m/m): min. 60

Zawartość związków kationowych w przeliczeniu 
na –NH2, w odniesieniu do suchej substancji: 0,05 - 03

NATŁUSZCZENIE /

Właściwości użytkowe: 

• produkt wykazuje zdolność emulgowania tłuszczów surowych naturalnych i mineralnych.

• ROKsol ST4A można mieszać ze wszystkimi anionowymi i niejonowymi środkami natłuszczającymi. Możliwe jest również sporzą-

dzenie tzw. kompozycji wieloładunkowych z Roksolu ST4A i tłuszczów kationowych np. ROKsolu ST3A

• mieszanie ROKsolu ST4A ze związkami o wyraźnie kationowym lub anionowym (syntany, garbniki roślinne) charakterze zależy od 

warunków i wymaga w każdym przypadku sprawdzenia. Jest odporny na utlenianie i działanie światła słonecznego
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• produkt można mieszać ze wszystkimi kationowymi i niejonowymi środkami natłuszczającymi. W większości przypadków możli-

we jest również po uprzednim sprawdzeniu mieszanie ROKsolu ST3K z anionowymi środkami natłuszczającymi przy sporządza-

niu tzw. kompozycji wieloładunkowych

• mieszanina ROKsolu ST3K ze związkami o wyraźnie anionowym charakterze (garbniki syntetyczne i roślinne, barwniki i dysperga-

tory anionowe itp.) szczególnie w środowisku kwaśnym powoduje rozbicie emulsji i wypadanie osadów

• ROKsol ST3K wykazuje zdolność emulgowania tłuszczów surowych, takich jak: tran, olej kostny, czy olej wrzecionowy

• trwałość emulsji z tłuszczami surowymi zależy od stosunku komponentów i sposobu przyrządzania. Technicznie użyteczne 

emulsje otrzymuje się dla oleju kostnego i wrzecionowego przy stosunku wagowym 1 cz. oleju na 2 cz. ROKsolu ST3K. Dla tranu 

technicznego stosunek ten wynosi 1 cz. tranu na 3 cz. ROKsolu ST3K

• użyty samodzielnie do natłuszczania skór chromowych daje produkt o dobrej miękkości, pulchności i ciągliwości oraz gładkim 

i ścisłym licu

• powoduje umiarkowane wybielenie naturalnej barwy skóry chromowej, przy czym uzyskana barwa jest całkowicie odporna na 

działanie światła słonecznego. Produkt jest więc zaliczony do grupy tłuszczów odpornych na blaknięcie pod wpływem światła

• jako środek kationowy ROKsol ST3K nie wykazuje działania egalizującego w stosunku do barwników anionowych i pozwala na 

uzyskanie żywych i głębokich odcieni skór barwionych. Działanie na skórę wyprawioną ROKsolem ST3K zależy od rodzaju gar-

bowania i ładunku powierzchniowego skóry

• przy skórach wyprawy czysto chromowej ROKsol ST3K wnika szybko i łatwo w głąb tkanki skórnej dając efekt równomiernego 

natłuszczania całego przekroju skóry, co warunkuje dobrą miękkość i pulchność produktu gotowego

• na skórach wyprawy anionowej (garbowanie roślinne, syntanowe itp.) oraz na skórach chromowych, traktowanych następnie 

środkami anionowymi (garbniki roślinne i syntetyczne, barwniki kwasowe bezpośrednie, tłuszcze siarczanowane i sulfonowane 

itp.), ROKsol ST3K osadza się powierzchniowo dając efekt silnego natłuszczania warstw zewnętrznych

Właściwości użytkowe: 

Zastosowanie:
• ROKsol ST3K może być stosowany w wyprawie wszelkiego rodzaju skór chromowych. 
Szczególnie korzystne rezultaty daje użycie produktu: w czasie podstawowego garbowania chromowego, w czasie kationowego 

natłuszczania wstępnego miękkich skór licowych (np. nappa, softy, skóry odzieżowe, rękawiczkowe, itp.) i skór welurowych lub 

nubukowych oraz w czasie kationowego dotłuszczania końcowego boksów z poprawionym (korygowanym) licem, suszonych na 

płytach szklanych.

• Stosowanie ROKsolu ST3K w procesie garbowania chromowego. 
Użycie 0,5 - 1,0% ROKsolu ST3K w stosunku do ciężaru golizny ułatwia prawidłowy rozkład garbnika chromowego na przekroju 

skór oraz poprawia miękkość i pulchność produktu gotowego. W przypadkach prowadzenia procesu garbowania chromowe-

go przy niskich współczynnikach kąpielowych lub systemem bez kąpielowym użycie ROKsolu ST3K przeciwdziała powstawaniu 

uszkodzeń lica (obtarcia) wywoływanych nadmierną pracą mechaniczną skór w bębnie. Emulsje ROKsolu ST3K dodaje się do skór 

razem z brzeczką chromową lub po około 15 minutach od chwili wprowadzenia stosowanej zwykle ilości ekstraktu chromowego. 

Użycie produktu nie zmienia stosowanych normalnie parametrów procesu garbowania chromowego.

• Stosowanie ROKsolu ST3K w końcowym natłuszczaniu kationowym.
Dla podniesienia pełności, miękkości i pulchności wszelkiego typu skór chromowych wyprawionych z naturalnym licem, jak np.: 

nappa, softy, skóry anilinowe, odzieżowe, rękawiczkowe itp. oraz skór welurowych i nubukowych stosowane jest często  dogarbo-

wanie kationowymi brzeczkami chromowymi. Efekt dogarbowania można wyraźnie podwyższyć dzięki użyciu w procesie ROKso-

lu ST3K. Działanie preparatu umożliwia uzyskanie skór pełnych i miękkich, o dobrej wydajności powierzchniowej i dobrych właści-

wościach farbiarskich (żywe i równe wybarwienia). Użycie ROKsolu ST3K w dogarbowaniu kationowymi brzeczkami chromowymi 

skór nie wymaga zmian lub modyfikacji w stosowanych w praktyce metodach dogarbowania. Emulsje produktu dodaje się do 

skór razem z brzeczką chromową. Stosowane ilości dla skór licowych wynoszą na ogół 2 - 4%, dla skór welurowych i nubukowych 

3 - 5% ROKsolu ST3K licząc na ciężar skór struganych. Natłuszczanie kationowe ROKsolem ST3K można prowadzić zarówno po 

wstępnym odkwaszaniu (zobojętnianiu) skór, jak i w przypadku skór niezobojętnianych.

Przy silnym zobojętnianiu wstępnym, szczególnie substancjami o działaniu maskującym, wnikanie tłuszczów kationowych do 

wnętrza skóry chromowej może być utrudnione. Zastrzeżenia te nie dotyczą stosowanego najczęściej w praktyce zobojętniania 

wstępnego przy użyciu NaHCO3. W poszczegóInych przypadkach kationowe natłuszczanie wstępne ROKsolem ST3K, użytym  

w procesie dogarbowania, pozwala na wyraźne obniżenie ilości tłuszczów anionowych stosowanych w procesie natłuszczania 

właściwego.

• Stosowanie ROKsolu ST3K w końcowym natłuszczaniu kationowym.
Niektóre rodzaje skór chromowych stosowane na wierzchy do obuwia, a w szczególności boksy bydlęce z poprawionym (korygo-

wanym) licem suszone są na płytach szklanych i wymagają  dotłuszczania kationowego. Celem procesu jest intensywne natłuszcza-

nie warstw zewnętrznych skóry, ułatwiające prawidłowy przebieg procesu suszenia w stanie naklejonym na płytach oraz regulujące 

chłonność skór w stosunku do roztworów wykańczalniczych. Wymagania te zapewnia użycie ROKsolu ST3K. Natłuszczanie kationowe 

ROKsolem ST3K przeprowadza się w wyczerpanej lub prawie wyczerpanej kąpieli natłuszczania właściwego lakierami anionowymi.  

W większości przypadków wystarczający efekt daje użycie ROKsolu ST3K w ilości 1% w stosunku do masy skór struganych. Inten-

sywność natłuszczania kationowego można zwiększyć przez dodanie 0,4 -1,0% tranu surowego. Czas natłuszczania kationowego 

w temperaturach w jakich zazwyczaj przeprowadza się natłuszczanie anionowe (50-60˚C) wynosi około 20 minut.

NATŁUSZCZENIE /
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ROKsol STE
Anionowy środek natłuszczający do skór garbowania chromowego, roślinnego i skór futerkowych.

Skład:

Właściwości fizykochemiczne

Wygląd: jednorodna ciecz barwy żółtej do jasnobrązowej

Zapach: charakterystyczny

Ładunek: anionowy

Woda, % (m/m): 32-36

pH 10% emusji suchej substancji: 5,5 - 7,5

Rozpuszczalność w wodzie: tworzy mleczne emulsje typu o/w

Inne rozpuszczalniki: rozpuszczalniki polarne

Odporność na elektrolity: wysoka odporność na elektrolity: kwasy, sole

Oporność na sole chromu i glinu: wysoka odporność na trójwartościowe sole chromu i glinu

Odporność na twardą wodę: odporny

Mieszanie: można mieszać ze wszystkimi anionowymi i niejonowymi środ-
kami natłuszczającymi

Zawartość substancji anionowo czynnej w przelicze-
niu na –SO3Na w suchej substancji, % (m/m): 0,8 - 2,0

Zawartość składników emulgowanych w odniesie-
niu do suchej substancji, % (m/m): 40 - 55

Temperatura wrzenia, ˚C: około 100 (odparowuje woda)

Temperatura zapłonu, ˚C: powyżej 405

Zdolność emulgowania się, st. skali: 2

Trwałość emulsji po 2 h, st. skali: min. 1

Zdolność pianotwórcza w temp. pok.:

- po 30 s, cm3: max. 70

- po 3 min, cm3 max. 45

- po 5 min, cm3: max. 35

NATŁUSZCZENIE /

• Możliwe jest również, przy dobraniu odpowiednich stosunków, mieszanie ROKsolu STE z kationowymi środkami natłuszczający-

mi przy sporządzaniu tzw. kompozycji wieloładunkowych.

• ROKsol STE wykazuje zdolność emulgowania tłuszczów surowych. Trwałość emulsji z tłuszczami surowymi zależy od stosunku 

komponentów i sposobu przyrządzania. Technicznie przydatne emulsje (trwałość 10%-owej emulsji ponad 2 godz.) otrzymuje 

się dla oleju wrzecionowego, tranu surowego lub oleju świńskiego już przy stosunku wagowym poszczególnych produktów 

do ROKsolu STE jak 1:1. W zależności od czasu i warunków przechowywania istnieje możliwość występowania w produkcie 

brązowego osadu składników natłuszczających. Niska lepkość produktu handlowego nawet w niższych temperaturach ułatwia 

manipulację w warunkach przemysłowych.

• Roztwory z wodą są przezroczyste lub wykazują opalizację. Stabilność roztworów wodnych ROKsolu STE jest praktycznie nieogra-

niczona.

• Przy sporządzaniu emulsji ROKsolu STE z innymi środkami natłuszczającymi (np. tłuszczami surowymi) wskazane jest wymiesza-

nie preparatów w formie produktów handlowych, a następnie rozcieńczenie wodą.

• Użyty do samodzielnego natłuszczania skór chromowych daje produkt o wysokiej miękkości i pulchności oraz o gładkim, ścisłym 

i chłonnym licu.

• Produkt powoduje wyraźny efekt wybielania naturalnej barwy skóry chromowej, przy czym uzyskana barwa jest odporna na 

działanie światła słonecznego.

• Na tle stosowanych w wyprawie chromowej lakierów anionowych ROKsol STE wyróżnia się następującymi cechami użytkowymi:

silniejszym działaniem zmiękczającym strukturę skóry

lepszym efektem wybielenia naturalnej barwy skóry

silniejszym działaniem egalizującym w stosunku do barwników anionowych, przy czym niższa intensywność wybarwienia 

jest w pewnym zakresie rekompensowana lepszą równością uzyskanej barwy oraz głębszą penetracją barwnika w głąb tkanki 

skórnej

szybszą i łatwiejszą zwilżalnością powierzchni skór; cecha ta znajduje swój pozytywny wyraz w praktyce przemysłowej umoż-

liwiając otrzymanie lepszej i równiejszej barwy skór barwionych metodą natryskową

bardziej przyjemnym, jedwabistym chwytem natłuszczonej skóry

charakterystyczną cechą użytkową ROKsolu STE przy natłuszczaniu skór wyprawy roślinnej jest łatwość wnikania produktu  

w głąb tkanki skórnej i związane z tą właściwością działanie zmiękczające

Właściwości użytkowe: 

•

•

•

•

•

•

• ROKsol STE jest stosowany do natłuszczania skór wyprawy chromowej i roślinnej. Właściwości użytego produktu pozwalają na 

stosowanie go w wyprawie skór futerkowych zarówno w metodach kąpielowych jak i przy natłuszczaniu ręcznym od strony 

mizdry. 

• ROKsol STE w wyprawie skór chromowych
  W wyprawie wszelkiego typu skór chromowych Roksol STE używany jest jako składnik kompozycji natłuszczającej do natłuszcza-

nia podstawowego.

Zastosowanie:

ROKsol STE jest mieszaniną emulgatorów anionowych i związków alifatycznych zawierających grupy karboksylowe. 
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• Dla skór bydlęcych na wierzchy do obuwia stosowane ilości wahają się no ogół w granicach 1 - 3% produktu licząc na masę skór 

struganych. W przypadku skór świńskich ilości te są z reguły nieco wyższe: 2–5%. Dodatek ROKsolu STE do mieszanin używa-

nych zwykle lakierów garbarskich podwyższa stopień dyspersji oraz trwałość otrzymanej emulsji, co ułatwia prawidłowy rozkład 

tłuszczów w przekroju skór i sprzyja poprawie ich miękkości. Dodatek produktu przeciwdziała również nadmiernemu osadzaniu 

się tłuszczów w zewnętrznych warstwach skóry w przypadku używania środków o niskiej stabilności i odporności na elektrolity. 

Wprowadzenie ROKsolu STE do tradycyjnych zestawów używanych do podstawowego natłuszczania można dokonywać kosz-

tem deficytowych środków o zwiększonej sile emulgowania (np. olej turecki, tłuszcze importowane itp.).

• Używanie ROKsolu STE jako składnika zestawu do podstawowego natłuszczania skór chromowych nie wyczerpuje możliwości 

stosowania produktu. W szczególnych przypadkach, jak np.: skóry podszewkowe (dwoiny i skóry licowe), skóry na rękawice 

ochronne itp., możliwe jest natłuszczanie przy wyłącznym użyciu ROKsolu STE. Przy natłuszczaniu samodzielnym lub użyciu 

znacznych ilości ROKsolu STE oraz silnym zobojętnieniu skór, zleca się, dla poprawy stopnia wyczerpania tłuszczu z kąpieli, wpro-

wadzenie 0,3-0,5% (na masę skór struganych) kwasu mrówkowego na około 20 minut przed zakończeniem procesu natłusz-

czania. Nowoczesne technologie wyprawy skór promują ostatnio wstępne natłuszczenie skór już w fazie procesu garbowania 

chromowego. Celowość takiego postępowania uzasadniona jest głównie:

możliwością otrzymania lepszej miękkości i ścisłości skór

trwalszym związaniem tłuszczu w tkance skórnej

łatwiejszym przebiegiem procesu garbowania oraz mniejszą podatnością skór na uszkodzenia i obtarcia lica w czasie jego 

przebiegu, szczególnie przy stosowaniu niskich współczynników kąpielowych

łatwiejszym przebiegiem operacji mechanicznych po garbowaniu (dwojenie, struganie) oraz procesów wykończenia mo-

krego

Warunkiem możliwości stosowania natłuszczania wstępnego w czasie garbowania chromowego jest odpowiednia jakość tłusz-

czu, a szczególnie jego odporność na elektrolity i garbujące sole chromu. Warunek ten spełnia Roksol STE zarówno w odniesieniu 

do soli chromu jak i glinu.

• ROKsol STE stosuje się do natłuszczania wstępnego w fazie garbowania chromowego w ilości 1-2% licząc na masę golizny. Pro-

dukt dodaje się do bębna po około 20 minutach od chwili rozpoczęcia garbowania. 

•  W szczególnych przypadkach możliwe jest również dodawanie produktu razem z brzeczką chromową lub nawet w czasie pro-

cesu piklowania, gdy proces garbowania jest prowadzony w zużytej kąpieli piklującej. 

•  Stosowanie ROKsolu STE w czasie garbowania chromowego jest możliwe przy wszelkich współczynnikach kąpielowych stoso-

wanych w praktyce.

• ROKsol STE w wyprawie skór roślinnych lub kombinowanych (chromowo-roślinne, roślinno-syntanowe itp.)
W wyprawie skór typu roślinnego, jak blanki, juchty itp. używane są w zestawach natłuszczających obok tłuszczów surowych (tran, 

łój bydlęcy itp.) anionowe środki natłuszczające. Niektóre rodzaje skór roślinnych takie jak podeszwy, lub podpodeszwy natłusz-

czane są niekiedy przy wyłącznym zastosowaniu lakierów anionowych.

Anionowy charakter skór typu roślinnego oraz używanych tłuszczów ułatwiają ich stosunkowo dobrą penetrację w głąb tkanki 

skórnej.

• Korzystnym czynnikiem dodatkowym w przypadku ROKsolu STE jest wysoka odporność na elektrolity i środowisko kwaśne.

• ROKsol STE można stosować do natłuszczania skór typu roślinnego analogicznie jak używane tradycyjnie lakiery anionowe opar-

te głównie o bazę siarczanowanego lub sulfonowanego panu. Niżej podano przykłady zestawów do natłuszczania bez kąpielo-

wego skór typu roślinnego z użyciem ROKsolu STE.

•

•

•

•

NATŁUSZCZENIE /

Opakowanie
Pojemniki polietylenowe o pojemności: 60 i 120 dm3. 

Warunki magazynowania
ROKsol STE nie wymaga przestrzegania specjalnych wa-

runków przy składowaniu.

Przy dłuższym przechowywaniu, szczególnie w niższych 

temperaturach, produkt przed użyciem należy dopro-

wadzić do temperatury ok. 20˚C i wymieszać. Po wymie-

szaniu produkt zachowuje swoje pierwotne właściwości 

użytkowe.

Warunki transportu
ROKsol STE nie wymaga przestrzegania specjalnych warunków 

przy transporcie.

Postępowanie z produktem
Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami postępowania z chemi-

kaliami.

Okres gwarancji
Gwarantowany okres trwałości wynosi 12 miesięcy, licząc od 

daty produkcji.

Po tym okresie może być stosowany po sprawdzeniu zgodności 

parametrów z wymaganiami technicznymi.
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GARBARSTWO - PRODUKTY I SUROWCE CHEMICZNE

ROKsol STR
Anionowy środek natłuszczający stosowany głównie do skór rękawiczkowych i odzieżowych garbowania chromowego.

Skład:

Właściwości fizykochemiczne

Wygląd: ciecz barwy brązowej

Zapach: charakterystyczny

Ładunek: anionowy

Wody, % (m/m): max. 22

Rozpuszczalność w wodzie: tworzy mleczne emulsje typu olej w wodzie

Odporność na elektrolity: wykazuje dobrą odporność na kwasy, zasady i elektrolity

Zawartość substancji natłuszczającej w produkcie
 handlowym, % (m/m): 2

Zdolność emulgowania się, st. skali: min. 1

Trwałość emulsji po 2 godz., st. skali: około 100 (odparowuje woda)

Odporność na elektrolity (roztwór garbnika chro-
mowego w  temperaturze pokojowej), stopień skali: min. 4

Temperatura zapłonu, ˚C: powyżej 100

• jest odporny na utlenianie i działanie światła słonecznego

• emulsje wodne produktu mają charakter anionowy

• optymalny stopień trwałości emulsji otrzymuje się stosując wodę o temperaturze 60-70˚C

• wykazuje wysoką zdolność zmiękczania skór wyprawy chromowej oraz umiarkowane działonie egalizujące i hydrofobizujące

• charakterystyczną cechą skór natłuszczonych ROKsolem STR, również przy znacznym zużyciu produktu, jest brak powstania 

nalotów i wykwitów tłuszczowych, nawet przy długotrwałym składowaniu skór

Zalety produktu:

Właściwości użytkowe: 

NATŁUSZCZENIE /

ROKsol STR jest mieszaniną emulgatorów anionowych i chlorowanych związków organicznych. 

• skóry chromowe natłuszczane ROKsolem STR charakteryzuje ponadto wysoka miękkość, pulchność, gładkość, ścisłość lica oraz 

dobre właściwości farbiarskie

• można mieszać ze wszystkimi anionowymi i niejonowymi środkami natłuszczającymi. Możliwe jest również sporządzenie tzw. 

kompozycji wieloładunkowych ROKsolu STR z tłuszczami kationowymi, zarówno przy nadmiarze środka kationowego jak i anio-

nowego

• wykazuje zdolność emulgowania tłuszczów surowych, naturalnych i mineralnych, co umożliwia w niektórych przypadkach pod-

wyższanie efektywności natłuszczania. 

• wykazuje ograniczoną zdolność mieszania się z garbującymi solami chromu i glinu

• mieszanie ROKsolu STR ze związkami o wyraźnie kationowym lub anionowym charakterze (syntany, garbniki roślinne) zależy od 

warunków (pH, stężenie itp.) i wymaga w każdym przypadku sprawdzenia

• ROKsol STR jest stosowany do podstawowego natłuszczania skór chromowych i chromowo-glinowych przeznaczonych głównie 

na rękawiczki i odzież

• produkt może być stosowany samodzielnie - tzn. natłuszczanie podstawowe przy wyłącznym użyciu ROKsolu STR, lub w zesta-

wie z innymi środkami natłuszczającymi, jak: siarczanowane lub sulfonowane lakiery, surowe oleje naturalne i syntetyczne lub 

kationowe preparaty natłuszczające 

• udział ROKsolu STR w mieszaninie natłuszczającej powinien wynosić co najmniej 50% stosowanej ilości tłuszczu

• ROKsol STR może być stosowany bez żadnych ograniczeń w zwykłych dla wyprawy chromowej warunkach natłuszczania emul-

syjnego - 100-200% kąpieli, 50-60˚C oraz w procesach tak zwanego natłuszczania na zimno przy niskich współczynnikach kąpie-

lowych: 20-40% i temperaturze: 25-40˚C

Zastosowanie:

Warunki magazynowania
ROKsol STR nie wymaga przestrzegania specjalnych warunków przy składowaniu. Dłuższe magazynowanie ROKsolu STR w pod-

wyższonej temperaturze (powyżej 25˚C) może prowadzić do stopniowego rozwarstwienia produktu. Wymieszanie produktu przy-

wraca mu pierwotne właściwości użytkowe.
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GARBARSTWO - PRODUKTY I SUROWCE CHEMICZNE

ROKsol STB
Anionowy środek natłuszczający stosowany do natłuszczania skór głównie garbowania chromowego. 

Skład:

Właściwości fizykochemiczne

Wygląd: lepka ciecz barwy brązowej

Zapach: charakterystyczny

Ładunek: anionowy

Zawartość wody, % (m/m): max. 22

Gęstość w temperaturze 20ºC, g/cm3: 0,98 - 1,00

Rozpuszczalność w wodzie: tworzy mleczne emulsje typu olej w wodzie

Zawartość substancji natłuszczającej
w produkcie handlowym, % (m/m): min. 70

Zdolność emulgowania się, st. skali: 2

Trwałość emulsji po 2 godz., stopień skali: min. 1

Odporność na elektrolity: wykazuje umiarkowaną odporność na: kwasy, zasady i elektrolity

Mieszanie: można mieszać ze wszystkimi anionowymi i niejonowymi środ-
kami natłuszczającymi 

Temperatura zestalania, ˚C: poniżej -15

Temperatura wrzenia, ˚C: około 98

Temperatura zapłonu, ˚C: około 180 (po wysuszeniu).

• jest odporny na utlenianie i działanie światła słonecznego

• możliwe jest również mieszanie ROKsolu STB z kationowymi środkami natłuszczającymi przy sporządzaniu tzw. kompozycji wie-

loładunkowych

• ROKsol STB wykazuje nieznaczną zdolność emulgowania tłuszczów surowych, jak: tran surowy, olej świński, olej wrzecionowy, itp. 

NATŁUSZCZENIE /

ROKsol STB jest mieszaniną emulgatorów anionowych i chlorowanych związków organicznych. 

Właściwości użytkowe: 

• wysoka zawartość składników emulgowanych nie wymaga w praktyce używania dodatków tłuszczów surowych przy sporzą-

dzaniu mieszanin natłuszczających. W szczególnych przypadkach zdolność emulgująca ROKsolu STB pozwala na ograniczone 

użycie tłuszczu surowego w mieszaninie natłuszczającej

• ROKsol STB jako produkt handlowy wykazuje stosunkowo małą lepkość ułatwiającą manipulację w warunkach przemysłowych

• produkt wykazuje jednak właściwości tiksotropowe i przy dłuższym staniu może ulec znacznemu „zgęstnieniu”. Wymieszanie 

„zgęstniałego” produktu przywraca jego pierwotną lepkość

• wykazuje wysoką zdolność zmiękczania skór wyprawy chromowej lub chromowo-kombinowanej 

• innymi zaletami są: dobre działanie hydrofobizujące oraz słabe działanie egalizujące

• słabe działanie egalizujące pozwala na uzyskanie czystych i żywych wybarwień skór barwnikami anionowymi

• skóry natłuszczone ROKsolem STB można wykańczać bez żadnych trudności wodnymi farbami kryjącymi

• sporządzanie emulsji roboczych jest wyjątkowo proste, a w poszczególnych przypadkach możliwe jest dodanie ROKsolu STB do 

urządzeń natłuszczających w formie produktu handlowego

• dobra szybkość pochłaniania przez skóry chromowe lub kombinowane składników natłuszczających ROKsolu STB nie wymaga 

z reguły zmiany parametrów fizycznych (temperatura, czas, stosunek kąpielowy itp.) stosowanego w praktyce przemysłowej 

procesu natłuszczania

• ROKsol STB jest stosowany do podstawowego natłuszczania skór chromowych i kombinowanych, a w szczególności do wszelkiego 

typu skór na wierzchy obuwia oraz skór odzieżowych i rękawiczkowych. Zaletą produktu jest możliwość prowadzenia procesu na-

tłuszczania przy wyłącznym użyciu ROKsolu STB. Dla skór bydlęcych na wierzchy do obuwia używa się zazwyczaj 8-9% ROKsolu STB 

licząc na masę skór struganych. Skóry natłuszczone wyłącznie ROKsolem STB charakteryzuje dobra miękkość, pulchność, gładkość  

i ścisłość lica oraz umiarkowana nasiąkliwość i dobre właściwości farbiarskie.

• ROKsol STB można stosować również w dowolnych ilościach w mieszaninie z innymi anionowymi lakierami natłuszczającymi. 

Udział produktu w zestawie sprzyja uzyskaniu lepszej palności i pulchności skór. Wprowadzenie ROKsolu STB do zestawu na-

tłuszczającego nie wymaga żadnych zmian w technologii stosowanego sposobu natłuszczania. ROKsol STB może być stosowany 

bez żadnych ograniczeń w zwykłych, dla wyprawy chromowej lub kombinowanej, warunkach natłuszczania emulsyjnego: 100-

200% kąpieli, 50-60˚C oraz w procesach tak zwanego natłuszczania na zimno: 25-40˚C przy niskich współczynnikach kąpielowych:  

20-40% wody. Czas natłuszczania ROKsolem STB  wynosi zazwyczaj 60-90 minut. 

• ROKsol STB  może być używany bez żadnych ograniczeń przy barwieniu i natłuszczaniu skór, prowadzonych w nowej kąpieli, 

po procesach zobojętniania i napełniania, jak i w tak zwanych metodach kompaktowych, w których zobojętnianie, napełnianie  

i dogarbowanie oraz barwienie i natłuszczanie prowadzi się w jednej kąpieli. Zakres stosowania ROKsolu STB jest zbliżony do 

stosowania ROKsoli ST6 i STR.

Zastosowanie:

Warunki magazynowania
ROKsol STB nie wymaga przestrzegania specjalnych warunków przy składowaniu.

Dłuższe magazynowanie ROKsolu STB w podwyższonej temperaturze (powyżej 25˚C) może prowadzić do stopniowego rozwar-

stwienia produktu. Wymieszanie produktu przywraca mu pierwotne właściwości użytkowe.
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ROKsol ST6

Skład:
ROKsol ST6 to anionowy środek stosowany do natłuszczania skór garbowanych chromowo w przemyśle garbiar-

skim. Jest mieszaniną anionowych emulgatorów i chlorowanych związków organicznych.

Wygląd: lepka ciecz barwy brązowej 

Zapach: slaby charakterystyczny 

Ładunek: anionowy

Wody, %: 14 - 18

Gęstość w temperaturze 20°C, g/cm3: 1,000 – 1,005

Rozpuszczalność w wodzie: tworzy mleczne emulsje typu olej w wodzie

Inne rozpuszczalniki: trójchloroetylen, chloroform

Odporność na elektrolity: wykazuje umiarkowaną odporność na: kwasy, zasady i elektrolity 

Lepkość w temp. 20˚C, mPa·s: 15000

Zawartość kwasów tłuszczowych wp. na kwas 
oleinowy, w odniesieniu do suchej substancji, %: 12 - 16

Zawartość substancji anionowo czynnej jako 
- SO3Na, w odniesieniu do suchej substancji % (m/m): 0,9 - 1,6

Mieszanie: wszystkie anionowe i niejonowe środki natłuszczające

Temperatura zestalania, ˚C: poniżej -5

Temperatura wrzenia, ˚C: w 100 następuje odparowanie wody

Zdolność emulgowania się, st. skali: 2

Trwałość emulsji po 2 godz., st. skali: min. 1

Właściwości fizykochemiczne

NATŁUSZCZENIE /

• jest odporny na utlenianie i działanie światła słonecznego.

• ROKsol ST6 można mieszać ze wszystkimi anionowym i niejonowym środkami natłuszczającymi.

• możliwe jest również, przy dobraniu odpowiednich stosunków, mieszanie ROKsolu ST6 z kationowymi środkami natłuszczają-

cymi przy sporządzaniu tzw. kompozycji wieloładunkowych.

• ROKsol ST6 wykazuje nieznaczną zdolność emulgowania tłuszczów surowych.

• wysoka zawartść składników emulgowanych (około 80% licząc na suchą substancje produktu) nie wymaga jednak w praktyce 

stosowania dodatkowych ilości składników hydrofobowych, jak: tran surowy, olej świński, olej wrzecionowy itp.

• wykazuje wysoką zdolność zmiękczania skór wyprawy chromowej oraz dobre działanie hydrofobizujące i umiarkowane działa-

nie egalizujące

• właściwości umiarkowanego działania egalizującego pozwala na uzyskanie czystych i żywych wybarwień przy barwieniu skór 

barwnikami anionowymi

• z uwagi na wysoką zdolność zmiękczania skór garbowania chromowego nie zaleca się przy natłuszczaniu wzmacniania tego 

efektu przez dodatki tłuszczów surowych

• dobra szybkość pochłaniania przez skóry chromowe składników natłuszczających ROKsolu ST6 nie wymaga z reguły zmiany 

parametrów fizycznych stosowanego procesu natłuszczania

Właściwości użytkowe: 

• ROKsol ST6 jest stosowany do podstawowego natłuszczania skór chromowych i kombinowanych, a w szczególności do wszel-

kiego typu skór na wierzchy do obuwia oraz skór odzieżowych i rękawiczkowych. Zaletą produktu jest możliwość prowadze-

nia procesu natłuszczania przy wyłącznym użyciu ROKsolu ST6. Skóry natłuszczone wyłącznie ROKsolem ST6 charakteryzuje 

dobra miękkość, pulchność, gładkość i ścisłość lica oraz umiarkowana nasiąkliwość i dobre właściwości farbiarskie. Właściwości  

ROKsolu ST6 pozwalają również na stosowanie go w mieszaninie z innymi anionowymi lakierami natłuszczającymi. Udział produktu  

w zestawie dzięki wysokiej efektywności natłuszczania sprzyja uzyskaniu lepszej pełności i pulchności skór. Skóry natłuszczone 

ROKsolem ST6 można wykańczać bez żadnych trudności wodnymi farbami kryjącymi. 

• ROKsol ST6 może być stosowany bez żadnych ograniczeń w wyprawie chromowej lub kombinowanej w warunkach natłusz-

czania emulsyjnego: 100–200% kąpieli, 50–60˚C oraz w procesach tak zwanego natłuszczania na zimno (25–40˚C) przy niskich 

współczynnikach kąpielowych (20–40% wody).

Zastosowanie:

PRZYKŁADY
Podane w przykładach ilości chemikaliów dotyczą produktów handlowych w odniesieniu do masy skór po struganiu.

Warunki magazynowania
ROKsol ST6 nie wymaga przestrzegania specjalnych warunków przy składowaniu.

Dłuższe magazynowanie ROKsolu ST6 w podwyższonej temperaturze (powyżej 25˚C) może prowadzić do stopniowego rozwar-

stwienia produktu. Wymieszanie i ujednorodnienie produktu przywraca mu pierwotne właściwości użytkowe.
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PCC Group
Tworzymy wartość dzięki zrównoważonej innowacyjności

Prowadząc działalność 
w 18 krajach, w 42 różnych
lokalizacjach, PCC SE zatrudnia
obecnie 3200 osób.

Każdy, zwieńczony długofalowym sukcesem, 
projekt czy przedsięwzięcie ma jedną cechę 
wspólną – opiera się o dogłębne badanie rynku
oraz wiedzę, zdobytą poprzez lata doświadcze-
nia. To dzięki wiedzy i doświadczeniu potrafimy 
stale wytyczać sobie nowe cele oraz budować 
wartości poprzez dynamiczny i zrównoważo-
ny rozwój globalny Grupy PCC. Podejmujemy 
nowe wyzwania biznesowe tylko, jeśli mamy 
pewność, że posiadamy umiejętności i wiedzę, 

zapewniające sukces. Działamy w trzech głów-
nych dywizjach: chemicznej, energetycznej  
i logistycznej. Kilkadziesiąt jednostek bizneso-
wych, zarządzanych przez PCC SE, współdziała 
w celu stworzenia jak największej przewagi kon-
kurencyjnej, zarówno na rynkach lokalnych jak  
i międzynarodowych. Każdego dnia prawie trzy 
tysiące specjalistów dokłada starań i podejmuje 
wysiłki, by zabezpieczyć zrównoważony rozwój 
Grupy PCC. Kluczowym elementem naszej stra-

Pion Segment Jednostki biznesowe

En
er

gi
a

Energia
• Energia odnawialna
• Energia
   konwencjonalna

Lo
gi

st
yk

a

Logistyka

• Transport
   intermodalny
• Transport drogowy
• Transport kolejowy

H
ol

di
ng

Holding

• Zarządzanie
  portfelem spółek
• Projekty
• Usługi

Piony, segmenty i jednostki biznesowe Grupy PCC

Pion Segment Jednostki biznesowe

Ch
em

ia

Poliole • Poliole
• Systemy poliuretanowe

Surfaktanty

• Surfaktanty anionowe
• Surfaktanty niejonowe
• Surfaktanty amfoteryczne
   (betainy)
• Surfaktanty kationowe
• Formulacje chemiczne

Chlor

• Chlor
• MCAA
• Inne produkty
  chloropochodne

Chemia
specjali-
styczna

• Fosforopochodne
  i nafatalenopochodne
• Alkilofenole
• Handel surowcami
• Kwarcyt

Dobra kon-
sumpcyjne

• Domowe i przemysłowe środki
  czystości, detergenty oraz
  środki higieny osobistej
• Zapałki i podpałki

tegii jest zapewnianie rozwoju poszczególnych 
jednostek biznesowych poprzez wykorzystanie 
przewagi innowacyjnej technologii oraz no-
wych zastosowań na rynku. Realizujemy cele 
w sposób zrównoważony i odpowiedzialny – 
dbając o środowisko i społeczeństwo, w którym 
działamy. 
Zawsze jesteśmy gotowi realizować nasze cele 
strategiczne. Sprawne i dynamiczne zarządza-
nie pomaga naszym pracownikom rozwijać ich 
potencjał, a tym samym zwiększa ogólną war-
tość Grupy PCC. Wspólne przedsięwzięcia i in-
dywidualne inicjatywy naszych spółek wynikają  
z kultury przedsiębiorczości. Nasza filozofia 

opiera się o proste wartości – uczciwość, zaufa-
nie i rzetelność. Wierzymy, że przestrzeganie 
tych zasad jest jedynym sposobem budowania
długotrwałej przewagi konkurencyjnej. Grupa 
PCC zatrudnia obecnie blisko 3200 osób. Pro-
wadzimy działalność w 18 krajach, w 42 loka-
lizacjach na całym świecie. Nasz asortyment 
obejmuje osiem podstawowych segmentów. 
Siedmiu z nich przypisano samodzielną od-
powiedzialność operacyjną, są to: Poliole, Sur-
faktanty, Chlor, Chemia Specjalistyczna, Dobra 
Konsumpcyjne, Energia i Logistyka. Każdy z tych 
segmentów wspiera 19 jednostek biznesowych,
a całością zarządza Grupa PCC SE.
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GARBARSTWO - PRODUKTY I SUROWCE CHEMICZNE

PCC Rokita SA

PCC EXOL SA

PCC CP Kosmet Sp. z o.o.

PCC Intermodal SA

PCC Autochem Sp. z o.o.

PCC MCAA Sp. z o.o.

PCC Rokita Capital Group, 30 firm, w tym:
PCC Rokita SA
PCC Prodex Sp. z o.o. 
PCC Prodex GmbH (Niemcy) 
PCC Prodex Bel Ltd. (Białoruś) 
PCC PU Sp. z o.o. 
IRPC PCC Co. Ltd. (Tajlandia)
PCC Therm Sp. z o.o.

GK PCC EXOL, 5 firm, w tym: 
PCC EXOL SA 
PCC Chemax Inc. (USA) 
PCC EXOL Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Turcja)

GK PCC CP Kosmet, 3 firmy, w tym: 
PCC CP Kosmet Sp. z o.o. 
OOO PCC Consumer Products Navigator (Białoruś) 
OOO PCC Consumer Products (Rosja) 

STRONY TEKSTOWE

Marka Cocoon Silk

Gramatura 150

Ilość stron 16

STRONY OKŁADKI

Marka Cocoon Silk

Gramatura 250

Ilość stron 4

PUBLIKACJA

Rozmiar (cm) 21 x 29,7

Nakład 200

30 kg mniej odpadów

4 kg mniej gazów cieplarnianych

40 km krótsza podróż samochodem średniej 
klasy europejskiej

1096 litrów mniej zużytej wody

68 kwh mniej zużytej energii

49 kg mniej zużytego drewna

W trosce o środowisko naturalne, niniejsza publikacja firmy PCC EXOL SA, została wydrukowana 
na papierze ekologicznym, matowym papierze powlekanym Coccoon Silk, wyprodukowanym 
w  100% z  makulatury, w  technologi przyjaznej środowisku. Certyfikat FSC® potwierdza,  
że surowce wykorzystywane do produkcji produkcji papieru, pochodzą z dobrze zarządzanych 
lasów i innych certyfikowanych i kontrolowanych źródeł. 

Dzięki wykorzystaniu papieru Cocoon Silk zamiast papieru niemakulaturowego, ograniczyliśmy nasz 
negatywny wpływ na środowisko o:

Dane dotyczące emisji dwutlenku węgla, są weryfikowane przez Labelia Conseil zgodnie 
z  metodologią Bilan Carbone. Obliczenia są oparte na porównaniu pomiędzy zastosowanym 
papierem makulaturowym a  papierem wyprodukowanym z  powszechnie dostępnych nowych 
włókien, według najnowszych europejskich danych BREF. 

Grupa PCC na świecie

Rosja

Niemcy

Tajlandia

Rumunia

Bułgaria

Ghana

Bośnia i Hercegowina 

Czechy

Macedonia

Turcja

Islandia BiałoruśPolska

USA

www.products.pcc.eu

Malezja



PCC Exol SA
Sienkiewicza 4 
56-120 Brzeg Dolny 
Polska

www.products.pcc.eu

Opublikowane w katalogu dane są uważane za dokładne i zgodne z naszą najlepszą wiedzą, należy je jednak traktować 
jedynie informacyjnie. Szczegółowe dane o produktach dostępne w TDS i MSDS. 

Sugestie dotyczące aplikacji produktów są opinią opartą na naszej najlepszej wiedzy. 
Odpowiedzialność za zastosowanie produktów zgodne lub niezgodne z  sugerowaną aplikacją oraz za określenie 
przydatności produktów dla własnych celów ciąży na użytkowniku. 

Wszelkie prawa autorskie, prawa do znaków towarowych i  inne prawa własności intelektualnej i  przemysłowej 
i wynikające z nich prawa do korzystania z niniejszej publikacji i jej zawartości zostały przeniesione na PCC Exol lub jej 
licencjodawców. Wszelkie prawa są zastrzeżone. 

Użytkownicy/Czytelnicy nie są uprawnieni do reprodukcji jakiejkolwiek części lub całości zawartości niniejszej publikacji, 
ani do jej zwielokrotniania (z  wyłączeniem zwielokrotniania do własnego użytku osobistego) oraz przekazywania 
osobom trzecim. 

Pozwolenie na zwielokrotnianie do celów własnego użytku osobistego nie obowiązuje w  zakresie wykorzystywania 
danych w  innych publikacjach, w  elektronicznych systemach informacyjnych lub w  publikacjach w  innych mediach.  
PCC Exol nie ponosi odpowiedzialności za publikowane przez użytkowników dane.

Zapraszamy do odwiedzenia nowej platformy produktowej Grupy PCC
www.products.pcc.eu


