OSA H
®

zaawansowana dyspersja

do produktów hydroizolacyjnych

®
|
Synexil Osakryl
®

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 i Francji.
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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

OSA H
Osakryl® OSA H jest dyspersją styrenowo – akrylową
opartą na niejonowych emulgatorach. Ich zastosowanie
w połączeniu z zaawansowaną technologią polimeryzacji
pozwoliło na wprowadzenie styrenu do struktury
polimeru bez utraty elastyczności charakterystycznej
dla połączeń akrylowych. Produkt jest bezpieczny dla
środowiska, ponieważ nie zawiera emulgatorów APEO
oraz żadnych rozpuszczalników.

Elastyczna dyspersja
styrenowo - akrylowa

Receptura startowa dla masy
hydroizolacyjnej 2K z cementem

Receptura startowa

Mieszane w stosunku wagowym 3:1

Składnik Suchy
Surowiec

Doskonałe parametry techniczne:

Producent

35

Cement 32,5
Shinetsu

0,10

Omya

64,90

Producent

% wag.

Synthos

100

Tylose MO 60016P4
Carolith VA 0,2 – 0,5 mm

bardzo dobra przyczepność

% wag.

Składnik Mokry

doskonała elastyczność

Surowiec

doskonała hydrofobowość

Osakryl OSA H
®

Zestaw walców o średnicach 2, 5, 10, 15 i 20 mm do
badania elastyczności powłok hydroizolacyjnych.

doskonała kompatybilność
z cementami

Parametry

bardzo dobra kompatybilność
z emulsjami bitumicznymi

Urabialność – definiowana jest jako czas od momentu wymieszania składnika mokrego z suchym, w którym masa jest lejna i może być swobodnie aplikowana.

nie wymaga dodatku koalescentów

Elastyczność – do badania wykorzystuje się przygotowane z masy prostokątne
kształki o wymiarach 50 x100 mm i grubości 5 mm. Po okresie sezonowania, trwającym 28 dni od momentu nałożenia, paski nawijane są odpowiednio na kolejne
metalowe wałki o średnicach: 30 mm, 25 mm, 20 mm, 15 mm, 10 mm i 5 mm.
Za wynik przyjmuje się średnicę wałka, na którym masa hydroizolacyjna nie pęka.
Wodoszczelność - wg PN-EN 14891:2012, odporność na działanie słupa wody
o ciśnieniu 150 kN - na zdjęciu widać brak przenikania wody
*W badaniach użyto typowego rynkowego kleju do płytek ceramicznych klasy C2.

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE
pH
Zawartość suchej substancji, %
Lepkość wg Brookfield`a,
mPa.s (4/20)
MTTF, °C
Tg, °C
Średnia wielkość cząstek, nm
Średnia wielkość cząstek, nm
Tg, °C
MTTF, °C
mPa.s (4/20)

Parametr

Wymagania

Wartość

Urabialność

170 ± 20 min

175

metoda własna

Elastyczność

20 mm

15

PN-76/C-81528 met. A

< 2,0%

1,00

metoda własna

Przyczepność początkowa

≥ 0,5 N/mm2

0,82*

PN-EN 14891:2009

Przyczepność po oddziaływaniu wody

≥ 0,5 N/mm2

0,82*

PN-EN 14891:2009

Wodochłonność metoda wagi hydrostatycznej

7,0 - 7,8
55 ± 1
500 - 2000
<0

Metoda

Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej

≥ 0,5 N/mm

2

0,76*

PN-EN 14891:2009

Przyczepność po oddziaływaniu wody chlorowej

≥ 0,5 N/mm2

0,60*

PN-EN 1489 1:2009

Przyczepność po starzeniu termicznym

≥ 0,5 N/mm2

0,65*

PN-EN 14891:2009

Przyczepność po cyklach zamrażania - rozmrażania

≥ 0,5 N/mm2

0,64*

PN-EN 14891:2009

-

7,0

PN-EN 14891:2012

ca. -40

Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych

≥ 0,75 mm

0,92

PN-EN 14891:2012

Zdolność do mostkowania pęknięć w niskiej temperaturze (-5C)

≥ 0,75 mm

0,92

PN-EN 14891:2012

180 - 210
180 - 210

Zdolność do mostkowania pęknięć w bardzo niskiej temperaturze (-20C)
Zdolność do mostkowania pęknięć w bardzo niskiej temperaturze (-20C)

≥ 0,75 mm
≥ 0,75 mm

0,89
0,89

PN-EN 14891:2012
PN-EN 14891:2012

Zdolność do mostkowania pęknięć w niskiej temperaturze (-5C)

≥ 0,75 mm

0,92

PN-EN 14891:2012

Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych

≥ 0,75 mm

0,92

PN-EN 14891:2012

ca. -40
<0
500 - 2000

Wodoszczelność

-

7,0

PN-EN 14891:2009

Przyczepność po cyklach zamrażania - rozmrażania

≥ 0,5 N/mm2

0,64*

PN-EN 14891:2009

Przyczepność po starzeniu termicznym

≥ 0,5 N/mm2

0,65*

PN-EN 14891:2009

Wodoszczelność

Receptura startowa
dla folii dyspersyjnej w płynie

Receptura startowa
Surowiec

Dostawca

26,08
BK Giulini

0,10

AKZO NOBEL

0,40

Alpamine N41

Arkema

0,12

Metolat 514

Münzing

0,30

POCH

1,00

Mirecide M/90

Lamirsa

0,20

Mirecide TF/458 ECO

Lamirsa

0,30

Byk 022

Byk Chemie

0,20

Tytanpol R-001

ZCh. Police

2,00

ZSM Piotrowice

25,15

Quarzwerke

3,00

Neville

2,00

Synthos S.A.

38,0

Nae Woi

0,80

Byk Chemie

0,35

Calgon TK
Bermocoll EBS 481 FQ

Glikol propylenowy

Dolomit P 60

Osakryl® OSA H został opracowany w Laboratorium Badań i Rozwoju firmy Synthos S.A., aby sprostać
rosnącym wymaganiom producentów chemii budowlanej. Dyspersja doskonale nadaje się do
wszelkich produktów hydroizolacyjnych, co potwierdzają powyższe wyniki badań. Dzięki wysokiej
elastyczności i hydrofobowości produkt może być również innowacyjnym rozwiązaniem dla
uszczelniaczy akrylowych, farb elastycznych i farb hydroizolacyjnych.

% wag.

Woda

Mica SG
Necires EPX-L
Osakryl® OSA H
Hisol D 180
Byk 022

Wodoszczelność wg PN-EN 14891:2009
- na zdjęciu widać brak przenikania wody
Wodochłonność wszystkich wyrobów badana jest
przy pomocy wagi hydrostatycznej, przez 24 godziny.

Kontakt i informacje

Parametry
*W badaniach użyto typowego rynkowego kleju do płytek ceramicznych klasy C2.

Parametr
Wodochłonność metoda wagi hydrostatycznej

Wymagania

Wartość

Metoda

< 2,0%

1,55

metoda własna

Przyczepność początkowa

≥ 0,5 N/mm

1,52*

PN-EN 14891:2009

Przyczepność po oddziaływaniu wody

≥ 0,5 N/mm

1,22*

PN-EN 14891:2009

> 100 %

391

PN-EN 527-3:1998

≤ 20g

-

PN-EN 14891:2012

Wydłużenie względne powłoki
Wodoszczelność

2
2

Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych

≥ 0,75 mm

0,91

PN-EN 14891:2012

Zdolność do mostkowania pęknięć w niskiej temperaturze (-5C)

≥ 0,75 mm

0,90

PN-EN 14891:2012

Zdolność do mostkowania pęknięć w bardzo niskiej temperaturze (-20C)
Zdolność do mostkowania pęknięć w bardzo niskiej temperaturze (-20C)

≥ 0,75 mm
≥ 0,75 mm

0,87
0,87

PN-EN 14891:2012
PN-EN 14891:2012

Zdolność do mostkowania pęknięć w niskiej temperaturze (-5C)

≥ 0,75 mm

0,90

PN-EN 14891:2012

Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych

≥ 0,75 mm

0,91

PN-EN 14891:2012

brak przenikania

brak przenikania

PN-EN 14891:2009

> 100 %

391

PN-EN 527-3:1998

≥ 0,5 N/mm2

1,22*

PN-EN 14891:2009

Wodoszczelność
Wydłużenie względne powłoki
Przyczepność po oddziaływaniu wody

Laboratorium Badań i Rozwoju

DZIAŁ HANDLOWY
Tel.:
+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
DORADZTWO TECHNICZNE
Tel.:
+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

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

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

