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®

Spółka SYNTHOS S.A. powstała z połączenia firm chemicznych:
Dwory S.A oraz Kaucuk a.s. Obecna nazwa firmy - SYNTHOS stanowi połączenie dwóch wyrazów greckiego pochodzenia - synthesis (łączenie) i orthos (prawidłowy). Nazwa odzwierciedla misję
Spółki, którą jest produkcja i dostarczanie produktów chemicznych
do dalszego przetwarzania, służących przede wszystkim do rozwoju działalności naszych klientów. Nazwa nawiązuje również do natury działalności spółki w zakresie syntezy chemicznej. SYNTHOS
S.A. zarządza zakładami produkcyjnymi w Polsce, Czechach, Holandii
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Działalność SYNTHOS S.A. koncentruje się na pięciu głównych grupach produktów: kauczuki syntetyczne,
tworzywa styrenowe, produkty specjalistyczne (dyspersje akrylowe i winylowe, lateksy butadienowo-styrenowe oraz kleje dyspersyjne), środki ochrony roślin oraz liposomy.
SYNTHOS S.A. jest największym europejskim producentem kauczuków syntetycznych i polistyrenów do spieniania (EPS). Dynamiczny rozwój spółki w ostatnich latach sprawił, że stała
się ona przedsiębiorstwem zdolnym konkurować z największymi światowymi koncernami
chemicznymi, wprowadzając na rynek nowoczesne produkty wysokiej jakości.
SYNTHOS przykłada dużą wagę do jakości i efektywnej obsługi klienta, a także do innowacyjnego charakteru produktów. Stosowanie ekologicznych technologii to jeden
z naszych priorytetów. Nasze wysiłki zostały poparte wdrożeniem certyfikowanego
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem
i Higieną Pracy. W 2011 r. spółka rozpoczęła produkcję kauczuku butadienowego
na bazie katalizatora neodymowego (NdBR) w swoim zakładzie produkcyjnym
w Czechach (Kralupy). Wysokiej jakości neodymowy kauczuk butadienowy znajduje zastosowanie w mieszankach stosowanych w produkcji zaawansowanych opon
do samochodów osobowych i ciężarowych, a także różnego rodzaju gumowych
artykułów technicznych.
W 2014 roku włączono w struktury Synthos S.A. jednostkę produkcyjną Dyspersji
i Klejów Boryszew ERG S.A. w Sochaczewie.
W sierpniu 2015 roku Synthos S.A. rozpoczął produkcję zaawansowanych technologicznie kauczuków typu SSBR.

Synexil® i Osakryl® to marki rynkowe dyspersji wodnych
produkowanych przez Synthos S.A. Należą do nich
kopolimery akrylowe, styrenowo-akrylowe,
kopolimery monomerów akrylowych z innymi
monomerami oraz dyspersje produkowane na bazie
octanu winylu. Obecne portfolio dyspersji wodnych
Synthos zaspokaja potrzeby szeroko rozumianej chemii
budowlanej. Oferta skierowana jest między innymi do
producentów farb, tynków, gruntów, szpachli, w tym
szpachli dekoracyjnych (stiuki), lakierów i powłok na
drewno, klejów do różnych zastosowań,
np: do papieru, do drewna oraz wielu innych.
Szczególna uwaga firmy skierowana jest na aspekt
ekologiczny produktów, dlatego żadna z dyspersji nie
zawiera emulgatorów typu APEO (etoksylowanych
alkilofenoli), rozpuszczalników, niebezpiecznych
plastyfikatorów ani innych szkodliwych dla zdrowia
i środowiska substancji wymienionych na Liście
Substancji Wzbudzających Poważne Obawy (REACH).
Wszystkie nasze produkty podlegają rygorystycznej
wewnętrznej kontroli jakości opartej o zintegrowany
system ISO, którą na życzenie klienta jesteśmy w stanie
uzupełnić o dodatkowe, ważne z punktu widzenia
naszych kontrahentów, parametry.
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DYSPERSJE SYNTHOS
RYNKI SPRZEDAŻY DYSPERSJI

AP40
OSAKRYL® AP40 jest przeznaczony do stosowania
jako spoiwo w gruntach głęboko penetrujących
do podłoży mineralnych (np. z betonu, cegieł,
płyt gipsowo-kartonowych, tynków gispowych
i cementowo-wapiennych) oraz impregnatach
i bejcach do drewna.

Wodna dyspersja
drobno cząsteczkowa
kopolimeru akrylowego
Produkt przyjazny dla środowiska:
brak emulgatorów typu APEO
tworzenie powłoki bez dodatku
rozpuszczalników (MTTF ok. 0oC)

Receptura startowa
Surowiec

% wag.

Woda

65,60

Acticide MBS (Thor)

0,20

Agitan 760 (MÜNZING CHEMIE)

0,05

Osakryl® AP40

34,15

Receptura startowa
gruntu głęboko penetrującego
Podczas mieszania przy 200÷300
obr/min dodać do wody kolejno:
biocyd “in can”, odpieniacz i dyspersję
Osakryl® AP40. Homogenizować
około 10 min.

niska zawartość wolnych monomerów

Doskonałe parametry techniczne:
wysoka wodoodporność

Parametry fizykochemiczne
pH

Odporność
Odporność na
na wodę
wodę

7,0 - 8,0

wysoka siła spajania podłoża

Zawartość suchej substancji, %

29 ± 1

Lepkość wg Brookfield`a, mPa.s (1/60)

5 - 50

bardzo dobra penetracja
w głąb podłoży porowatych

MTTF, °C

ok. 0

odporność na działanie alkaliów

Tg, °C

ok. +20

Średnia wielkość cząstek, nm

40 - 50

produkt rynkowy 1

OSAKRYL® AP40

silne mlecznienie

brak mlecznienia

produkt rynkowy 2

produkt rynkowy 3

mlecznienie

mlecznienie

wysoka przyczepność

Osakryl® AP40 po
odparowaniu wody
w temperaturze
powyżej MTTF tworzy
transparentną, odporną
na wodę powłokę.
W odróżnieniu
od produktów
konkurencyjnych po
24 h zanurzenia
w wodzie
demineralizowanej
w 23 °C nie występuje
mlecznienie
powłoki. Preparaty
gruntujące na bazie
Osakrylu® AP40 wykazują
doskonałą odporność na
wodę i mogą stanowić
barierę dla powstawania
wykwitów solnych.
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Unikalna technologia produkcji
Badanie umożliwia ocenę właściwości
wiążących gruntów na podłożu
mineralnym.
Za pomocą disolwera sporządzona
jest pasta o składzie 40 % wag. wody
i 60 % wag. Omyacarb 2VA. Utartą
pastę wlewa się do szalek o średnicy
4 cm i wysokości 1,5 cm. Pasta
jest suszona w 100 °C przez 4 h,
a następnie kondycjonowana przez
24h w temperaturze pokojowej. 0,5 ml
gruntu (o zawartości suchej substancji
10 %) wkrapla się na powierzchnię
krążka z szybkością około 1 kropli
na sekundę. Próbkę suszy się
w 100 °C przez 2 h. Po wyschnięciu
próbkę płuka się pod bieżącą wodą.
Otrzymany w ten sposób rdzeń suszy
się przez 2 h w 50 °C, a następnie
waży. Im wyższa masa rdzenia tym
lepsza siła wiązania gruntu.

Głębokość1,84penetracji
2,05
2,17

Dzięki unikalnej technologii produkcji Osakrylu® AP40 grunty na jego bazie cechuje
podwyższona siła wiązania w porównaniu z drobno cząsteczkowymi dyspersjami
konkurencyjnymi, jak również tradycyjnymi dyspersjami styrenowo-akrylowymi
(o wielkości cząstek ok. 120 nm) stosowanymi do produkcji gruntów uniwersalnych.

0,98 g

dyspersja (150 nm)
strenowo-akrylowa

1,84 g

produkt rynkowy 1
(50 nm)

2,68 g
OSAKRYL® AP40
(45 nm)

Kontakt i informacje
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Badanie przeprowadzone jest w celu
oceny zdolności penetracji gruntów
w podłoże mineralne. 1 ml gruntu
(o zawartości suchej substancji 10 %)
jest wprowadzony na powierzchnię
kredy szkolnej o bokach 1 cm x 1 cm.
Próbkę suszy się w 100 °C przez 2 h.
Następnie mierzona jest głębokość
penetracji przy użyciu kropli wody
zdemineralizowanej w celu zaznaczenia
granicy chłonności wody kredy.
Głębokość penetracji jest odwrotnie
proporcjonalna do zawartości suchej
substancji gruntu i zależy
od porowatości podłoża.

Nasza współpraca z klientami w zakresie dyspersji
wodnych zorientowana jest głównie na tworzenie
partnerskich i długotrwałych relacji. Udzielamy więc
wszelkiego niezbędnego wsparcia technicznego łącznie
z opracowywaniem receptur wyrobów z uwzględnieniem
indywidualnych wymagań konkretnego klienta.
DORADZTWO TECHNICZNE
+48 33 847 34 16
+48 33 847 25 02
+48 33 847 47 41
+48 33 847 42 98
e-mail: ds-ts@synthosgroup.com

DZIAŁ HANDLOWY
+48 33 847 32 63
+48 33 847 43 81
+48 33 847 28 70
+48 33 847 25 53
e-mail: ds@synthosgroup.com

Podane informacje są wynikiem badań przeprowadzonych w SYNTHOS S.A. zgodnie z obowiązującymi
normami i stanem wiedzy. Przy opracowywaniu receptur produktów na bazie Osakrylu® AP40 konieczne jest
przeprowadzenie badań we własnym zakresie, gdyż przy produkcji i obróbce mogą uwidocznić się liczne
czynniki, których nie byliśmy w stanie ustalić podczas naszych badań.

SYNTHOS S.A.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim, POLAND
tel. +48 33 844 18 21...25
fax +48 33 842 42 18
VAT EU PL5490002108
www.synthosgroup.com

