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PCC EXOL SA
Zrównoważone technologie dla nowych pokoleń 

PCC EXOL SA łączy najnowocześniejsze techno-

logie i bogate doświadczenie w produkcji sur-

faktantów (środków powierzchniowo czynnych). 

Siedziba firmy znajduje się w Brzegu Dolnym, 

gdzie mieszczą się zakłady produkcyjne surfak-

tantów anionowych, niejonowych i amfoterycz-

nych. Elastyczność produkcji pozwala Spółce 

oferować szeroki wachlarz surfaktantów i for-

mulacji przemysłowych, projektowanych często  

zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów 

operujących w różnych branżach przemysło-

wych. PCC EXOL SA, jako jeden z wiodących pro-

ducentów środków powierzchniowo czynnych, 

realizuje nowe inwestycje i wdraża innowacyjne 

technologie w oparciu o światowe trendy zrów-

noważonego rozwoju.

Oferowane przez Spółkę surfaktanty, mają bar-

dzo szerokie zastosowanie. Oprócz masowej 

produkcji na potrzeby branży środków higieny 

osobistej, kosmetyków i detergentów, substan-

cje wytwarzane na instalacjach PCC EXOL SA, 

to również produkty specjalistyczne wykorzy-

stywane w  wielu  rożnych gałęziach przemysłu, 

takich jak: tekstylia, agrochemikalia, obróbka 

metalu, przemysł wiertniczy, budownictwo  

i przemysł konstrukcyjny, farby, lakiery, przemysł 

papierniczy, wydobywczy i wiertniczy oraz wiele 

innych.  

Wszechstronne portfolio produktowe stale 

wzbogacane jest o nowe, innowacyjne produk-

ty, dzięki którym Spółka jest w stanie sprostać 

nawet najbardziej restrykcyjnym wymaganiom 

rynkowym oraz dostosować się do indywidu-

alnych potrzeb odbiorców. Jest to możliwe 

dzięki dynamicznemu rozwojowi zaplecza ba-

dawczego, elastyczności produkcji oraz wiedzy 

i doświadczeniu pracowników. PCC EXOL SA 

posiada kluczowe kompetencje do produkcji 

surfaktantów na skalę światową. Rozpoczęte  

i prowadzone obecnie inwestycje w niedługim 

czasie otworzą Spółce nowe możliwości w za-

kresie dalszego rozwoju i ekspansji na nowe ryn-

ki. Firma oferuje nie tylko wszechstronne portfo-

lio i profesjonalny serwis, ale przede wszystkim 

elastyczność produkcji oraz kompleksowe roz-

wiązania systemowe. Inwestorem strategicznym  

PCC EXOL SA jest  Spółka PCC SE,  która działa 

na międzynarodowych rynkach surowców che-

micznych, transportu, energii, węgla, koksu, pa-

liw, tworzyw sztucznych i metalurgii. 

PCC EXOL SA to połączenie 
innowacyjnych technologii, 

doświadczenia w projektowaniu 
i produkcji surfaktantów 

oraz formulacji chemicznych.

SYNTETYCZNE ŚRODKI GAŚNICZE



Roteor M PREMIUM 

Wygląd zewnętrzny w temperaturze pokojowej Ciecz o barwie niebieskiej do zielonej

pH 6,5-9,5

Gęstość w temp. 20°C  [g/cm3] ok. 1,058

Temperatura krzepnięcia  [°C] -15+/- 2

Lepkość kinematyczna w temp. 20°C   [mm2/s] max 10

Osad [%] max 0,1

Parametry Woda wodociągowa Woda morska

Liczba spienienia (≤ 20) ok 9 ok 7,5

Szybkość wykraplania piany: [min]

wartość 25% (ćwiartkowa) ok 8 ok 5

wartość 50% (połówkowa) ok 14 ok 10

Charakterystyka produktu
Roteor M Premium jest syntetycznym, pianotwórczym środkiem gaśniczym przeznaczonym do wytwarzania mecha-

nicznych pian gaśniczych o wszystkich stopniach spienienia, przy zastosowaniu wody wodociągowej oraz wody morskiej. 

Roteor M Premium to połączenie specjalnie wyselekcjonowanych, wysokopiennych związków powierzchniowo czyn-

nych, inhibitorów korozji i substancji obniżających temperaturę krzepnięcia. Produkt powoduje wytwarzanie trwałej 

piany odpornej na działanie wysokich temperatur.

Gwarancja
Roteor M Premium magazynowany zgodnie z zaleceniami producenta może mieć okres ważności nawet do 20 lat. 

Gwarantowany okres trwałości wynosi 6 lat licząc od daty produkcji. Po tym okresie może być stosowany po sprawdzeniu 

zgodności parametrów z wymaganiami technicznymi.

Posiadane certyfikaty i atesty
Wymagania jakościowe dla pianotwórczego środka gaśniczego Roteor M Premium są zgodne z normą PN-EN 1568. 

Roteor M Premium posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP Nr 2851/2017 oraz atest PZH  Nr PZH/HT -3149/2016.

Skuteczność gaśnicza wg PN-EN 1568-3:  III B  dla wody wodociągowej

                                                                   III C dla wody morskiej

Właściwości fizykochemiczne

Właściwości pianotwórcze (wg. PN-EN 1568-3)

Zastosowanie
Pianotwórczy środek gaśniczy Roteor M Premium stosowany jest do wytwarzania piany: ciężkiej, średniej i lekkiej przy 

pomocy wszystkich dostępnych urządzeń mechanicznych do gaszenia pożarów klasy A (ciała stałe) i B (ciecze nie mie-

szające się z wodą).

Produkt szczególnie polecany jest dla: jednostek straży pożarnych, służb leśnych, zakładów chemicznych, fabryk, lotnisk, 

rafinerii itp.

Dzięki zastosowaniu wysokospecjalistycznych związków powierzchniowo czynnych, Roteor M Premium może być  

stosowany, jako środek zwilżający w zakresie stężenia od 0,5 do 1%.

Właściwości
Roteor M Premium charakteryzuje się wysoką trwałością piany i odpornością na nawrót palenia.

Produkt może być mieszany z podobnymi syntetycznymi, pianotwórczymi środkami gaśniczymi bezpośrednio przed uży-

ciem.  

Roteor M Premium jest łatwo biodegradowalny. 



ROTEOR M PREMIUM

Grupa PCC - Park przemysłowy w Brzegu Dolnym Grupa PCC na świecie

PCC Rokita SA

PCC Exol SA

PCC CP Kosmet Sp. z o.o.

PCC Intermodal SA

PCC MCAA Europejska SA

GK PCC Rokita, 22 firmy, w tym: 
PCC Rokita SA 
PCC Prodex Sp. z o.o. 
PCC Prodex GmbH (Niemcy) 
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) 

PCC Intermodal SA

PCC MCAA Sp. z o.o.

Rosja

Niemcy

USA

Tajlandia

Rumunia

Ukraina 

Bułgaria

Ghana

Bośnia i Hercegowina 

Czechy

Macedonia

Turcja

Islandia Białoruś

Słowacja

Łotwa

Polska

PCC Autochem Sp. z o.o.
PCC Autochem Sp. z o.o.

www.products.pcc.com



PCC Exol SA
ul. Sienkiewicza 4 
56-120 Brzeg Dolny 
Polska

www.pcc-exol.eu
tel. +48 71 794 36 64

fax: +48 71 794 25 50
industrial.application@pcc.eu

Kontakt:
Aneta Kundys
aneta.kundys@pcc.eu

tel.    +48 71 794 21 54
fax.   +48 71 794 25 50 
kom. +48 667 650 640

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 Rokita, PCC 
EXOL, inne spółki w obrębie Grupy PCC, oraz ich 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.  
Spółki Grupy PCC nie ponoszą odpowiedzialności za publikowane przez użytkowników dane.

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


