
Vegyi-technológiai termékek forgalmazója

Festékanyagok 
Termékek áttekintése

A gyártó és a forgalmazó által nyújtott a termékre vonatkozó mindennemű információ, ajánlat és javaslat saját tapasztalatokon alapszik, és nem bír semmilyen jogi következménnyel. A vevő nem mentesül a 
termék saját alkalmazására vonatkozóan, saját kockázatára és költségére elvégzett termékpróba kötelezettsége alól.

PIGMENSEK ÉS FESTÉKEK Leírás Gyártó

BAYFERROX® Szintetikus vasoxid alapú anorganikus porpigment
Árnyalatok: vörös, fekete, barna, sárga, okker

LANXESS

COLORTHERM® 
Anorganikus porpigment
Árnyalatok: vörös, fekete, barna, sárga, okker, zöld

LANXESS

TRONOX® 
Titán - oxid alapú fehér porpigment
Rutil típusú (klorid gyártási folyamat)

TRONOX

HEUCODUR®  Vegyes fémoxid alapú speciális anorganikus porpigment Heubach

ULTRAMARIN Ultramarin - kék, lila Holliday Pigments

BRUFASOL®  Porpigment külső és belső használatra Bruchsaler Farbenfabrik

BRUFABLEND®  Porpigment keverékek Bruchsaler Farbenfabrik

BRUFASOL®  Magas stabilitású hibrid porpigment Bruchsaler Farbenfabrik

SPOJIVA Leírás Gyártó

VINNAPAS® S/A, VAC/E, VL/E/VC, VAC/E/VC … alapú vizes polimer diszperzió Wacker Chemie AG

OSAKRYL ® Akrilát, stirol - akrilát vizes diszperzió, vinilacetát kopolimer  Synthos S.A.

SYNEXIL ® VAC alapú vizes diszperzió, kopolimer, homopolymer  Synthos S.A.

ACCLAIM®  POLYOL Poliéter - polilolok, 2k szintetikus elasztikus festékanyagokhoz, magas 
ellenállású ragasztókhoz

COVESTRO

ARCOL® POLYOL Poliéter - polilolok, 2k oldószermentes elasztikus festékanyagokhoz és 
ragasztókhoz

COVESTRO

BAYBOND® PU vízzel hígítható diszperzió, üvegszál appretálás COVESTRO

BAYHYDROL® UV PU diszperzió vízzel hígítható rendszerekhez, uv-keményíthető festékek – 
műanyagra, fára (bútor, parketta) 

COVESTRO

BYAHYDROL®
PU diszperziók, poliuretán poliolok 2k vízzel hígítható rendszerekhez, 
vízzel hígítható 1k és 2k bevonatok autólakkokhoz, műanyagokhoz, ipari 
festékekhez, fához 

COVESTRO

BAYHYDUR®
Hidrofil poliizocianát keményítők vízzel hígítható 2k PU festék 
rendszerekhez, blokkolt típusok 1k autóipari beégő lakkokhoz, 
műanyaghoz, fához és fémhez

COVESTRO

BAYHYTHERM® Vízzel hígítható térhálosodó beégő uretán gyanták vízzel hígítható 1k 
beégető rendszerekhez – oem, ipari alkalmazások

COVESTRO

BAYMEDIX® PU anyagok egészségügyben való alkalmazáshoz COVESTRO

CRELAN® Poliizocianát keményítők porfestékekhez COVESTRO

DESAVIN® Plasztifikátor festékekhez és gittekhez COVESTRO

DESMOCAP® Térhálósított epoxi/uretanizált gyanták epoxigyanták lágyításához COVESTRO

DESMODUR®

Alifás és aromás diizocianátok, poliizocianátok és prepolimerek az 1k és 2k 
magas szárazanyag tartalmú PU autóipari festékrendszerekhez, műanya-
gokhoz, ipari és korrózióvédő festékekhez, fához, magas hő-, és vegyi 
ellenállású ragasztókhoz (cipő, bútor)  

COVESTRO
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DESMOLAC® Nem reaktív poliuretánok, elasztikus másodlagos kötőanyagok plasztikus 
festékekhez

COVESTRO

DESMOPHEN®

Poliolok, desmodur® keményítőkkel kombinálva 1k és 2k festék 
rendszerekhez, magas szárazanyag tartalmú autóipari festékekhez, 
műanyagokra, ipari és korrózióvédelmi festékekhez, fára, magas hő-, és 
vegyi ellenállású ragasztókhoz (cipő, bútor) használható 

COVESTRO

DESMOTHERM® Térhálosodó beégető uretán gyanta oldószeres 2k beégető rendszerekhez COVESTRO

IMPRAFIX® Katalizátorok/térhálosítók textil appretálásra COVESTRO

IMPRANIL® PU diszperziók, oldatok, granulátumok textil appretálásra COVESTRO

IMPRAPERM® PU diszperziók és oldatok páraáteresztő textil appretálásra COVESTRO

PERGUT® Klórozott kaucsuk COVESTRO

NOVALKYD Alkid gyanták Novaresine S.r.l.

NOVATHIX Tixotróp alkid gyanták Novaresine S.r.l.

NOVATAN Uretanizált alkid gyanták Novaresine S.r.l.

NOVATER Epoxi – modifikált alkid gyanták Novaresine S.r.l.

NOVAQUA Vízzel hígítható alkid gyanta Novaresine S.r.l.

NOVASYNT Telített poliészter gyanták Novaresine S.r.l.

NOVAPOL Kötőanyagok természetes kőhöz, ásványi felületekhez Novaresine S.r.l.

NOVESTER Speciális kötőanyagok fára használt festékekhez Novaresine S.r.l.

POLURGREEN Magas szárazanyag tartalmú izocianátok 1k és 2k festékekhez SAPICI S.p.A.

POLURENE Alifás és aromás izocianátok, izocianurátok és prepolimerek ragasztókhoz 
és festékekhez  

SAPICI S.p.A.

UCOPOL Nedvességgel térhálósított poliuretánok 1k festékekhez SAPICI S.p.A.

UCOPOL OL Uretanizált olajok és uretanizált alkid gyanták SAPICI S.p.A.

UCOFLEX Oldószeres elasztomerek tiszta és színezett festékekhez abs, pvc, pur, 
polisztirol és papír számára

SAPICI S.p.A.

REXIN Rövid olajláncú alkid gyanta SAPICI S.p.A.

REXIN DP Telített poliészterek SAPICI S.p.A.

HYDROREXIN Vízzel hígítható coalescent mentes PU diszperzió festékekhez SAPICI S.p.A.

BLUEPUR Vízzel hígítható PU diszperzió festékekhez SAPICI S.p.A.

HYDRORENE Vízben diszpergálódó izocianátok SAPICI S.p.A.

POLURENE LP Blokkolt izocianátok SAPICI S.p.A.

REXIN XP Lineáris és elágazó poliészterek SAPICI S.p.A.
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CELLULÓZ Leírás Gyártó

MECELLOSE® FMC, PMC, EXL
Cellulóz éterek (hpmc), modifikált, vízben oldódó cellulóz derivátum 
vízretenció javításához, és szabályozásához, reológiai tulajdonságok 
javításához, tixotropia növeléséhez

Samsung Fine Chemicals Co., Ldt. 

SZILIKON KÖTŐANYAGOK ÉS 
ADITÍVUMOK

Leírás Gyártó

RUCOSIL® Szilikon kötőanyagok, hidrofobizáló adalékanyagok, viaszos emulziók és 
habzásgátlók

RUDOLF GmbH

BIOCID TERMÉKEK Leírás Gyártó

PREVENTOL® Biocid termékek vízzel hígítható és szintetikus festékekhez, ipari víz kezelé-
se, építőipari termékek konzerválása 

LANXESS


