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PRODUKT
NAME OPIS SUBSTANCJA AKTYWNA 

[%] ZASTOSOWANIE

Exodis PC30

Sól sodowa kwasu poliakrylowego. Podstawowy środek dyspergujący, 
stosowany przy produkcji farby białej. 

30 Pigmenty nieorganiczne

Exodis PC40 40 Pigmenty nieorganiczne

Exodis PC40A Sól amonowa kwasu poliakrylowego. Podstawowy środek dyspergujący 
stosowany przy produkcji farby białej. 40 Pigmenty nieorganiczne

Exodis PC540 Hydrofobowy dyspergator polimeryczny. Produkt poprawia wodoodpor-
ność wyrobów farbiarskich, w tym odporność na szorowanie na mokro. 25 Pigmenty organiczne

Exodis PC440
Środek dyspergująco-zwilżający na bazie niejonowych środków po-
wierzchniowo czynnych. Pozwala na wyższy załadunek pigmentu w wod-
nym koncentracie pigmentowym.

90 Pigmenty organiczne

Exodis PC950
Środek dyspergująco-zwilżający na bazie niejonowych środków  
powierzchniowo czynnych. Wykazuje bardzo dobry efekt zwilżania  
pigmentu.

90 Pigmenty organiczne

Rokadis 905

Środek dyspergująco-zwilżający na bazie anionowych i niejonowych  
środków powierzchniowo czynnych. Stosowany w produkcji koncentra-
tów pigmentowych (żółcieni i czerwieni żelazowej, bieli tytanowej) oraz 
do poprawy kompatybilności pigmentu w gotowym wyrobie farbiarskim.

min 97,5 Pigmenty nieorganiczne

PRODUKT
NAME OPIS SUBSTANCJA AKTYWNA 

[%]

Sulfobursztynian 
DOSS 70GP

Sól sodowa sulfobursztynianu di(2-etyloheksylu). Produkt odznaczający się bardzo dobrymi właściwo-
ściami zwilżającymi. Wyrób ma szerokie zastosowanie w branży farbiarskiej m.in. przy produkcji lakierów 
bezbarwnych.

70

Rokanol® NL5 Etoksylowany alkohol C9-C11. Niejonowy surfaktant posiadający odporność na środowisko czynników 
utleniających, redukujących i twardą wodę. min. 99

Rokanol® IT6 Etoksylowany alkohol C13-iso. Niejonowy surfaktant wykazujący dobre właściwości zwilżające. Najpo-
pularniejszy produkt w gamie. min. 99 

PRODUKT
NAME OPIS SUBSTANCJA AKTYWNA 

[%]

ExoClean MC Mieszanina związków powierzchniowo czynnych. Preparat przeznaczony do czyszczenia i odtłuszczania 
powierzchni metalowych w celu przygotowania ich do nanoszenia powłok malarskich. ~30

ExoClean CR Mieszanina związków powierzchniowo czynnych. Preparat przeznaczony do czyszczenia pozostałości po 
procesie nakładania tynku, farb czy gładzi na powierzchnię. ~50

PRODUKT
NAME OPIS SUBSTANCJA AKTYWNA 

[%]

Polikol 200 
(low VOC)

Polietylenoglikole. Produkty wydłużają czas otwarty farby i zapobiegają zbyt szybkiemu wysycha-
niu wyrobu. Ponadto poprawiają właściwości smarne, zwilżające oraz działają jako antystatyki.  
Dedykowane zarówno do gotowych farb, jak i koncentratów pigmentowych.

~99,5

Polikol 300 
(very low VOC)

~99,5

Polikol 400 
(VOC-free)

~99,5

Dodatki do farb i lakierów

Środki zwilżające

Środki regulujące retencję wody

Środki czyszczące

Środki dyspergujące

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



PCC EXOL SA to spółka łącząca najnowocześniej-
sze technologie i bogate doświadczenie w pro-
dukcji surfaktantów (środków powierzchniowo 
czynnych). Siedziba firmy znajduje się w Brzegu 
Dolnym, gdzie mieszczą się zakłady produkcyjne 
surfaktantów anionowych, niejonowych i am-
foterycznych. Elastyczność produkcji pozwala 
Spółce oferować szeroki wachlarz surfaktantów 
i formulacji przemysłowych, projektowanych 
często  zgodnie z indywidualnymi potrzebami 
klientów operujących w różnych branżach prze-
mysłowych. PCC EXOL SA, jako jeden z wiodą-
cych producentów środków powierzchniowo 
czynnych, realizuje nowe inwestycje i wdraża 
innowacyjne technologie w oparciu o światowe 
trendy zrównoważonego 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 zakre-
sie dalszego rozwoju i ekspansji na nowe rynki. 
Firma oferuje nie tylko wszechstronne portfolio 
i profesjonalny serwis, ale przede wszystkim ela-
styczność produkcji oraz kompleksowe rozwią-
zania systemowe pod indywidualne potrzeby 
Klientów. 

Inwestorem strategicznym  PCC EXOL SA jest  
Spółka PCC SE,  która działa na międzynarodo-
wych rynkach surowców chemicznych, trans-
portu, energii, węgla, koksu, paliw, tworzyw 
sztucznych i metalurgii. PCC SE skupia w swoich 
strukturach 78 spółek działających w 39 lokaliza-
cjach na terenie 17 krajów świata.

PCC EXOL SA to połączenie 
innowacyjnych technologii 

i doświadczenia w projektowaniu, 
produkcji i sprzedaży surfaktantów 

i formulacji chemicznych

PCC EXOL SA
Zrównoważone technologie dla nowych pokoleń

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

www.products.pcc.eu

Rosja

Niemcy

Tajlandia

Rumunia

Ukraina 

Bułgaria

Ghana

Bośnia i Hercegowina 

Czechy

Macedonia

Turcja

Islandia Białoruś

Słowacja

Łotwa

Polska

USA



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 Rokita i PCC Exol nie ponoszą odpowiedzialności za publikowane przez użytkowników dane.

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

PCC Exol SA
Sienkiewicza 4 
56-120 Brzeg Dolny 

www.products.pcc.eu


