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Так як ми є спеціалістами з промислових допоміжних матеріалів з
глобальною клінтською базою, Bussetti & Co. GmbH має 80-річний досвід у
багатьох різноманітних галузях.
Будучи середньою компанією зі стійким зростанням здорових розмірів, ми
пропонуємо успішне поєднання високої продуктивності та максимальної
гнучкості. Ми орієнтуємось на побажання наших замовників та специфічні для галузі
вимоги, розробляючи окремі продукти, які чудово інтегрують всі необхідні параметри.
Будучи глобальним гравцем та основним покупцем товарів, що продаються
на міжнародному ринку, ми можемо пропонувати нашу продукцію на
привабливих умовах і, отже, збільшити конкурентну перевагу наших клієнтів.
Завдяки відмінному ноу-хау та найсучаснішому технічному оснащенню, ми є
вашим партнером, який завжди може працювати від консультантів до виробничої
та пунктуальної доставки.
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СПЕКТР ПРОДУКТІВ
Як лідируючий австрійський виробник Bussetti
& Co. виробляє наступні промислові допоміжні
матеріали:
Піногасник для паперово-целюлозної промисловості
Піогасники, вивільнюючі агенти та очисники для
Деревообробної панельної промисловості
Піногасник та емульгатори для біотехнологічного
застоусвання (цукор, алкоголь, фармацевтика, дріжджова та
ферментативна промисловість)
Захисні агенти та інші допоміжні речовини для
виробництва шкіри та хутра
Допоміжні засоби для текстильного догляду та очищення

Історія компанії
2015

Dr Michael Kunz бере управління на себе

2012

Введення в експлуатацію нового складу з 1 500 приміщеннями для зберігання піддонів
та сучасною системою безпеки

2008-10

Збільшення виробництва продукції до 15 000т через інвестування та розвиток в сферах
сульфування та етерифікації

2005

Вірна реставрація фасаду колишніх Вальтерських прядильних робіт - сьогодні
використовується як склад; новий маршрут заводського підходу полегшує
життя сусідів; виробництво досягає нового високого рівня з 80% експорту

2003

Сертифікація ISO 9001/2000 та розробка системи управління якістю

2002

Створення сховища резервуара з 100% запечатаними контейнерами

1998

Модернізація наших технічних засобів; вкладено майже піврічний оборот

1994

Модернізація станції очищення стічних вод - рівень чистоти 98,6%

1992

Ми стаємо однією з перших австрійських хімічних компаній, яка отримала сертифікат якості ISO
9001; рівень цільового розвитку вже 57,6%

1990

Виробничі потужності на заводі в Мархтренці далі розширюються; Компанія активно
працює у більш ніж 80 країнах світу

1986

Загальне відновлення власної ГЕС, що гарантує продовження виробництва у
випадку відсутності електроенергії

1975

Bussetti стає GmbH (ТОВ); Виробнича програма охоплює широкий спектр
хімічних та технічних допоміжних засобів

1952

Виробничі потужності розширюються з філією у Марттренці в австрійському штаті Верхня Австрія

1930

Компанія Gross, Bussetti und Co., розташована у Відні, створена з технічного відділу
Kaiserlichen und Königlichen Ölindustrie AG (Imperial and Royal Oil Industry AG)
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ВИРОБНИЦТВО НА НАЙВИЩОМУ РІВНІ

By taking and testing samples during all our processes
we guarantee the consistently high quality of our products.

Наші висококваліфіковані працівники - які продовжують розвивати свої знання завдяки
регулярному підвищенню кваліфікації - володіють сильним сучасним ноу-хау в кожній
галузі виробництва. Постійне реінвестування нашого корпоративного прибутку у машини
та обладнання гарантує, що наші виробничі потужності залишаться на найвищому рівні та
гарантують найкращі продукти та швидкі реакційні строки.
Від невеликих апаратів вагою менше 25 кг до нашого 36-тонного реактора ми володіємо
низкою виробничих контейнерів для кожної заявки. Щороку на наших підприємствах
виробляється приблизно 15 000 тонн промислових допоміжних матеріалів. Ми виробляємо
понад 500 окремих продуктів і гарантуємо найшвидший час доставки через інтенсивне
накопичення всіх встановлених основних товарів.
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ПАПІР, ЦЕЛЮЛОЗА ТА ДЕРЕВО
СПЕКТР ПРОДУКТІВ

ПАПІР/ВОЛОКНО
Піногасники
Піногасники для покриття
Інші

ЦЕЛЮЛОЗА
Процес сульфату
Процес сульфіту
Інші

ДЕРЕВЯНЕ ВОЛОКНО
Вивільнюючі агенти
Очисники

In our own R&D laboratory in Vienna, we are constantly working
to develop new products and further optimise existing, proven products.

Будучи спеціалізованим постачальником хімічних рішень для
паперової, целюлозно-деревообробної промисловості, Bussetti & Co.
GmbH розробляє високоякісні пеногасники, деаератори,
зневоднюючі та диспергуючі агенти. Продукти Bussetti надають
нашим клієнтам видимих переваг у підвищенні якості та оптимізації
процесів та витрат. Наші індивідуальні рішення та інновації платять
дивіденди в міжнародних змаганнях.
У нашій науково-дослідній лабораторії у Відні ми постійно
працюємо над новими інноваціями та подальшими розробками,
використовуючи найсучасніші хімічні та екологічні підходи. Як
наш клієнт, Ви будете постійно отримувати поради від наших
досвідчених технічних працівників.
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ПРОДУКТИ: ПАПІР
Продукт

Хімічні характеристики

Опис

Glanapon VP 5652 ENT

Суміш органічних полярних речовин та поверхнево-активних речовин,

піногасник та деаератор для паперової промисловості

Дисперсія у воді

для очищення стічних вод, для целюльозно-паперової
промисловості

Glanapon E 553

Ефір жирної кислоти з поліолами

Піногасник для паперової промисловості; на
основі сировини з нейтральним запахом, а
отже, може застосоватися для виробництва
сигаретного паперу; схвалений BfR та FDA

Glanapon DA 335

Поєднання ефіру жирних кислот та рослинних олій

Піногасник для виробництва паперових

з поверхневими діючими речовинами

серветок; схвалений BfR та FDA

Glanapon DA 270

Поєднання етоксилатів жирних кислот

Піногасник для паперової промисловості;
універсально застосовується для крафтпаперу, спеціального паперу, газетного
паперу тощо.; схвалений BfR та FDA

Glanapon E 247

Поєднання етоксилатів жирних кислот та
поверхнево-активних речовин

Піногасник і деаератор для паперової
промисловості; застосовується для
технічного спеціального паперу, тонкого
паперу, плати, тестового вкладиша
тощо.; схвалений BfR та FDA

ПРОДУКТИ: ЦЕЛЮЛОЗА
Продукт

Хімвчні характеристики

Опис

Glanapon 4949

Силіконова емульсія

Піногасник та обезводнюючий агент для
виробництва целюлози; застосовується при мийці
целюлози, скринінгу, відбілюванні та переробці
стічних вод; схвалений BfR та FDA

Glanapon 5099

Силіконова емульсія

Піногасник та обезводнюючий агент для
виробництва целюлози; застосовується при мийці
целюлози, скринінгу, відбілюванні та переробці
стічних вод; схвалений BfR та FDA

ПРОДУКТИ: ДЕРЕВООБРОБНА ПАНЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Продукт

Хімічні характеристики

Опис

Glanapon E 190

Поєднання різних поверхнево-активних речовин

Піногасник для деревообробної панельної промисловості;

Без мінеральної олії та силікону;
застосовується для миття деревних
стружків, очищення відпрацьованих газових
установок та переробки стічних вод; також
застосовується з установками зворотного
осмосу

Bucolan 3755

Поєднання різних поверхнево-активних речовин

Вивільнюючий та зволожуючий агент для виробництва
Частинок панелі та волокон так і для
виробництва формованих виробів

ПРОДУКТИ: Олійна ПРОМИСЛОВІСТЬ
Продукт

Хімічні характеристики

Опис

Glanapon VP 5573 ENT

Комбінація спеціальних силіконових піногасників,

Піногастик для олійної промисловості

на основі полідіметилсілоксані

BIOTECH

СПЕКТР ПРОДУКТІВ

ФЕРМЕНТАЦІЯ
Дріжджі
спирт / біоетанолFruit acidities
Фармацевтика
Кислоти/амінокислоти

Цукор
Технологічна вода
Очищеня екстракту/соку
Випаровування
Коагулянти
Кристалізація
Біоциди

Обробка картоплі
крохмаль
чіпси

Ще в 1960 р. Спектр продуктів Bussetti був розширений з метою
включення біотехнологій як логічного наслідку багатьох десятиліть роботи
з хімії та фізики поверхнево-активних речовин. Окрім широкого спектру
стандартних продуктів найвищого класу, ми спеціалізуємося на розробці
індивідуальних рішень, як того вимагають наші клієнти. Ми робимо ваші
побажання дійсністю та задовольняємо ваші конкретні вимоги.
Особливу увагу в розробці нашої продукції є використання
поновлюваних рослинних ресурсів. Ми категорично відкидаємо використання
товарів, які мають шкідливий вплив на здоров'я або навколишнє середовище.

ПРОДУКТИ: ПІНОГАСНИК ТА ЕМУЛЬГАТОР В БІОТЕХНОЛОГІЯХ
Продукт

Хімічні характеристики

Опис

Glanapon DG 162

Суміш ефірів жирних кислот з EO-PO-сополімерами

Піногасник для ферментації дріжджів

Glanapon PF120

Суміш ефірів жирних кислот

Емульгатор для дріжджів з пластифікуючим ефектом.
Захищає дріжджі від пересихання та дає блискучу поверхню

Glanapon DG 2000cons

Поєднання ефірів жирних кислот з неіонними сумішами

Концентрований піногосник для ферментації дріжджів

Glanapon DG 172 cons

Поєднання неіонних активно-поверхневих речовин

Ультра концентрований піногасник для ферментації дріжджів

Olindronal SK

Поєднання різних самоемульгуючих ефірів

Емульгатор для сухих дріжджів

Glanapon DA 260

Суміш неіонного ефіру жирних кислот

Піногасник для виробництва біоетанолу

Glanapon DS 44

Поєднання різних алкіленоксидполімерів

Піногасник для виробництва і перегонки спирту,
придатний для холодних та теплих методів,
без мінеральної та силіконової олії

Glanapon DS 5

Поєднання ефірів жирних кислот з нейтральними носіями

Багатоцільовий піногасник для цукрової промисловості,
особливо для стічних і промивних вод

Glanapon DG 199
Glanapon DG 185

Суміш гідрофільних поліолів з нейтральними речовинами

Багатоцільовий піногасник для виробництва крохмалю
Піногасник для обробки картоплі

Комбінація рослинних олій з неіонними поверхнево-активними речовинами

www.kemira.com
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ШКІРА

СПЕКТР ПРОДУКТІВ
Цех
Повторне занурення
Кольорування
Живлення
Гідрофобне лікування
Оздоблення

Розробка, виробництво та постійна оптимізація хімічних допоміжних
речовин для обробки шкіри є однією з наших ключових галузей експертизи.
Більше 80 років ми постійно займалися розробкою, щоб забезпечити
найкращий рівень підтримки всього процесу, який починається з шкур
тварин і призводить до високоякісних видів шкіри для різних застосувань.
Наші продукти доступні у всьому світі: або безпосередньо з нашого
центру у Марттренці, Верхній Австрії або через нашу міжнародну мережу
компетентних партнерів. Наші спеціалісти нададуть вам підтримку та
експертну допомогу щодо ваших запитань та конкретних побажань.
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ВАШ НАДІЙНИЙ ТОРГОВИЙ ПАРТНЕР

Компанія Bussetti & Co. GmbH, яка має унікальний набір заводів та
максимальну гнучкість, відповідає особливим вимогам та особистим
побажанням національної та міжнародної клієнтської бази..
Від невеликих контейнерів і одноразових поставок до найбільшої
кількості в регулярних циклах прямого часу ми задовольняємо всі
бажання з точним і найвищим рівнем якості. Завдяки нашій
високорозвиненій автопарку, інтелектуальній логістиці та глобальній
мережі компетентних партнерів, ми безпечно доставляємо продукцію
до місця призначення. Крім того, якщо ви хочете, ви також можете
збирати продукти безпосередньо на нашому заводі в Marchtrenk
власними транспортними засобами. Просто підніміть телефон і
подзвоніть нам.
Ми з нетерпінням чекаємо Вашого візиту.
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fOCUS: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК

У лабораторії Bussetti & Co. GmbH постійно працюють
висококваліфіковані хіміки та спеціалісти з розробки нових продуктів,
які ще більше оптимізують промислові методи та процеси. У цій роботі є
сучасні вимоги щодо екологічності та стійкості
настільки ж важливі, як фінансові аспекти. Продукція Bussetti
характеризується їх надзвичайною ефективністю, якістю та
рентабельністю.
Наші фахівці використовують свої значні ноу-хау та творчість у
лабораторії, щоб збільшити успіх наших клієнтів.
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