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Polyflex Trade sp. z o.o. została wyłącznym
przedstawicielem włoskiej firmy Ichemco s.r.l.
na terytorium Polski

I

chemco s.r.l. jest firmą o zasięgu
globalnym, powstała w 1979 roku
nieopodal Mediolanu. Pierwotnie firma skupiała się na handlu środkami
chemicznymi do przemysłu skórzanego,
tekstylnego, tworzyw sztucznych, gumy
i kleju. Kolejne lata to rozwój firmy w kierunku wytwarzania przeciwutleniaczy,
dyspersji akrylowych wodnych, środków
antyadhezyjnych w rozpuszczalniku.
W 1990 roku Ichemco s.r.l. rozpoczęło
produkcję środków samosieciujących
w formach akrylowych na bazie rozpuszczalnika. Lata 90. to dynamiczny rozwój w sektorze PSA.
W roku 2007 Ichemco przejęło niemiecką firmę K + K oraz
wdrożyło nowoczesny, ekologiczny proces wytwarzania środków uwalniających PVODC w proszku. W 2014 roku otworzono nową fabrykę kleju termotopliwego SIS w poduszkach.
Rozpoczęcie współpracy sprawia, że w ofercie firmy
Polyflex sp. z o.o. znajdą się nie tylko produkty do druku
offsetowego i fleksograficznego, ale także produkty do produkcji taśm z nadrukiem i kleje, które znajdują zastosowanie
w wielu gałęziach przemysłu.
Dzięki współpracy z Ichemco możemy zaproponować:
• kleje akrylowe wodorozcieńczalne
• kleje SBR
• kleje akrylowe na bazie rozpuszczalników
• kleje termotopliwe i bezrozpuszczalnikowe utwardzane
promieniami UV.
Gotowe do użycia kleje mają zastosowanie w produkcji samoprzylepnych taśm, etykiet, laminowania, pianek, w branży
medycznej i innych segmentach rynku.

Chemia do specjalnych zastosowań:
• środki antyadhezyjne dla taśm (rozpuszczalnikowe, wodne
lub w postaci stałej)
• preparaty przeciwutleniające i środki do ochrony przed

promieniami UV
• środki sieciujące izocyjanowe i inne
środki utwardzające
• primery
• pigmenty do farb i koncentraty do
klejów.
Głównym profilem działalności
Ichemco s.r.l. są produkty z segmentu PSA (Pressure Sensitive
Adhesive), powstałe na bazie wodorozcieńczalnej, rozpuszczalnikowej,
termotopliwej czy też UV.
W ofercie PSA znajdują się:
• farby do druku taśm
• primery
• powłoki antyadhezyjne
• rozcieńczalniki i dodatki
• środki zagęszczające.
Aby zapewnić wysoką jakość gotowego produktu, możemy
zaoferować urządzenia laboratoryjne znanej na całym świecie
firmy ChemInstruments do pomiaru peel adhesion, shear,
tack i innych parametrów.
Jesteśmy przekonani, że nawiązana między firmami współpraca nie tylko przyniesie korzyści partnerom, ale również
pozwoli wprowadzić na polski rynek nowe wyroby, dzięki
którym firmy na naszym terytorium będą mogły wytwarzać
produkty wysokiej jakości.
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