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Zschimmer & Schwarz, genel merkezi Koblenz, Almanya  

yakınlarındaki Lahnstein'da bulunan global bir üretici ve  

tedarikçidir. 1894 yılında Chemnitz'de bir aile şirketi olarak  

kurulmuş ve farklı sektörlerde konumlanmıştır. Zschimmer 

& Schwarz şirketler grubu, beş kıtada 17 ülkede faaliyet  

göstermektedir ve 22'si kendi üretim tesisleri olmak üzere 

toplam 30 şirketten oluşmaktadır.

Temel hizmet alanı deri, kürk, seramik, tekstil ve kimyasal 

elyaf endüstrileri için özel olarak hazırlanmış kimyasal  

yardımcı maddelerin geliştirilmesi, üretimi ve tedarikidir.  

Dünyanın her yerindeki temizlik maddeleri, kişisel bakım 

ürünleri, boyalar ve kaplamalar, yağlayıcılar ve endüstriyel 

uygulama yapan üreticiler arasında marka bilinirliği ve  

ürün güvenilirliği sağlamayı başarmıştır.

Solvent bazlı boyalar, su bazlı boyalardan daha yüksek  

oranlarda organik bileşikler içerir. Ancak, uçucu organik  

bileşiklerin (VOC'ler) buharlaşma ile atmosfere salınması  

ve bunun sonucunda yoğun koku ve toksik etki oluşturması, 

artan çevre duyarlılığı ve insan sağlığı ile ilgili gelișmelere 

parallel olarak yapılan regülasyonlardan dolayı bu boyaların 

kullanımının kısıtlanmasına sebep olmakta, bu da boya  

üreticilerinin boyalarının VOC içeriğini büyük ölçüde  

azaltmasını gerektirmektedir. 

UYGULAMAYA ÖZEL  
GELİȘTİRİLMİȘ KİMYASALLAR

HAYALLERİNİZİ YÜZEYE TAŞIYORUZ 
Zschimmer & Schwarz Boyalar ve Kaplama grubu ürün  

portföyü, endüstriyel boyalardan, baskı teknolojilerinde  

kadar çok çeşitli son kullanım uygulamalarına yönelik olarak 

hazırlanmıştır. Ahşap, kâğıt, metal, tekstil ve beton gibi  

yüzeylerin işlenmesi ve kaplanması için özel teknolojiler ve 

malzemeler sunulmaktadır. Uygulama ve gereksinimlere göre 

uyarlanmış yenilikçi polimer teknolojileri, müşterilerin  

formülasyon geliştirme süreçlerine destek sağlamaktadır. 

Zschimmer & Schwarz yüz yılı aşkın birikimi ve gelişmiş  

çevre bilinci ile, su bazlı polimerlerdeki uzmanlığı ve bilgi  

birikimini Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’daki fabrikalarda 

üretilen en yüksek kalite ve uygun maliyet standartlarıyla  

optimize ederek müşterilerin hizmetine sunmaktadır.  

Ürün Portföyü, depolama stabilitesinde herhangi bir  

sınırlama olmaksızın oda sıcaklığında tamamen kürlenebilen  

kendinden çapraz bağlanan polimerler gibi son teknoloji  

polimer teknolojilerini de içermektedir. Ayrıca ıslatma,  

dağıtma veya yapışmada iyileştirmeler için katyonik ve  

yüksek oranda yüklü çözünür reçineler de yine ürün  

portföyü içinde yer almaktadır.

Bu teknolojilere ek olarak, su bazlı uygulamalar için polimer 

ürün geliştirme çalışmaları modern, yenilikçi konseptlere 

odaklı olarak sürdürülmektedir.
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Görünüm, his, dayanıklılık: Ahşap ürünler, genellikle  

yalnızca yüksek performanslı bir boyama ile  

karşılanabilen en yüksek taleplere tabidir. Bu tür boyaları 

formüle etmek için Zschimmer & Schwarz, özel  

geliștirilmiș çeșitli su bazlı polimerleri boya üreticilerinin 

hizmetine sunar.

AHȘAP BOYALAR
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Portföyümüz, aynı polimer omurgası üzerinde iki farklı  

çapraz bağlama mekanizmasına sahip polimer  

dispersiyonlarını içerir. Polimerlerin kendi kendine çapraz 

bağlanması (Self-crosslinking) sadece film oluşumu  

sırasında oda sıcaklığında kurutma ile gerçekleşir.  

Bu şekilde, çapraz bağlı bir polimerin tipik özellikleri  

depolama stabilitesini düşürmeden elde edilebilir. 

KENDİNDEN ÇAPRAZ  
BAĞLANAN POLİMER TEKNOLOJİSİ

ÖZELLİKLER VE FAYDALAR
  Artan kimyasal direnç

  Leke direnci

 Su direnci 

 İyi yapışma özellikleri

 Uzun süreli raf stabilitesi ile oda sıcaklığında kürleme

Su fazı

-H
2
O

Çapraz bağlı 
polimer film

Schiff  
mekanizması

Kondenzasyon 
mekanizması
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KATYONİK POLİMER 
TEKNOLOJİSİ
Zschimmer & Schwarz, optimum asidik pH aralığına ve 

yüksek yük yoğunluğuna sahip polikatyonik sistemler sunar. 

Bunlar ahșap özütleri gibi anyonik yapıları kompleksleștirip 

olağanüstü leke kapama özelliği (stain-blocking) sağlarlar. 

Ayrıca, katyonik polimerler çeşitli kritik anyonik yüzeylere 

mükemmel yapışma sağlar. Gözenekli yüzeylere küçük tane 

boyutu ile iyi nufuz eder, bu da yapışmayı ve korumayı daha 

da geliştirir. Bu özellikler, bu polimerlerin ahșap malzemeler 

için izolasyon astarı formülasyonlarında mükemmel 

sonuçlar elde edilmesini sağlarlar. 

ÖZELLİKLER VE FAYDALAR
 Çeşitli sorunlu yüzeylere mükemmel yapışma 

 Olağanüstü leke kapama – leke önleyici

 Yumuşak ile orta sert filmler oluşturma 

 Renksiz ve parlak filmler

 Yüksek pigmentli ve düşük VOC sistemleri için uygundur

  Düşük pH nedeniyle ahşabın daha az renk değiştirmesi
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İÇİÇE GEÇEN AĞ YAPILI POLİMER  
TEKNOLOJİSİ
İçiçe geçen ağ yapılı polimer teknolojisi (Interpenetrating  

Polymer Network IPN) aynı polimer ağında pH değeri nötr 

olan iki farklı iyonik yapıyı içerir. Polimerler genelde anyonik 

davranış sergiler ve bu nedenle bir anyonik polimer gibi 

formüle edilebilir. Katyonik fonksiyonlar daha sonra kuruma 

sırasında oluşur ve katyonik polimerlerde yaygın olarak 

karşımıza çıkan uyumsuzluk sorunları olmaksızın mükemmel 

tanen ve leke kapama sağlar. Alüminyum, PVC veya ahşap 

gibi çeşitli malzeme yüzeylerine yapışma da iyileştirilmiştir. 

Aynı zamanda, formülasyon için uçucu organik bileşenler 

(VOC) içeren malzemelere gereksinimleri düşüktür.

ÖZELLİKLER VE FAYDALAR
 Anyonik formülasyonlarda katyonik işlevler sağlar

 Tanen, boya, nikotin gibi zor lekelere karşı mükemmel  

 leke kapama – leke önleyici 

 Çeșitli malzeme yüzeylerine mükemmel yapışma

 Diğer reçineler ve katkı maddeleri ile yüksek uyumluluk

  Kaplamaları formüle etmek için düşük VOC gereksinimleri

Islak halde nötr

Kuruma sırasında mesafe
kısalması

Film olușumundan sonra 
„etkisizleșen“ katyonik 

fonksiyonlar
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ÇOK FAZLI POLİMER 
TEKNOLOJİSİ
İki aşamalı bir sentez işlemi kullanan çok fazlı polimer 

teknolojisi (Multiphase), iki farklı polimer türünü aynı 

polimer ağında birleştirir. Bu teknoloji, dengeli bir 

kombinasyon oluşturarak iki polimerin fiziksel özelliklerinin 

daha da geliştirilmesini sağlar. Orta düzeyde film oluşturma 

sıcaklığı ile dengelenen iyi sertlik ve kimyasal direnç 

gösteren malzeme özellikle ahşap sektöründeki 

uygulamaları için önemli avantajlar sunmaktadır.  

Bu teknolojinin kullanılması aynı zamanda emülgatörlere 

olan ihtiyacı ortadan kaldırmış veya çok aza indirgemiştir. 

Böylece bu ürünlerden bazıları FDA ve İsviçre Yönetmeliğine 

uygunluğu sebebiyle dolaylı gıda teması olan uygulamalarda 

onay almıştır.

ÖZELLİKLER VE FAYDALAR
 Çok düşük veya sıfır emülgatör içeriği

 Sertlik ve kimyasal direnç arasında iyi bir denge ve film  

 oluşturma 

 Çeșitli malzeme yüzeylerine mükemmel yapışma 

 Dolaylı gıda teması için FDA onaylı

  İsviçre Yönetmeliği onaylı

Çok loblu
yapı

Çekirdek – 
Kabuk yapı
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WAX-HİBRİT 
TEKNOLOJİSİ
Wax-Hibrit teknolojisi Wax ve Akrilatı tek bir polimer ağında 

birleştirmeye yönelik patentli bir işlemdir. Bu teknoloji ile 

Wax ın kurudukça yüzeye çıkması engellenir ve bu sayede 

kaplamanın görünümünü ve performansını iyileştiren daha 

homojen bir film oluşumu gerçekleşir. Hibrit Polimer, 

anyonik davranışı ile diğer su bazlı polimerlere de uyum 

sağlamaktadır. Ürünlerde Wax kullanımından kaynaklı 

olumlu etkiler gözlenebilmekte, yüksek kayma ve aşınma 

direncinin yanı sıra gelișmiș su direnci de elde edilmektedir. 

Bu önemli özellikler, en iyi şekilde çeșitli uygulamalarda 

değerlendirilebilir.

ÖZELLİKLER VE FAYDALAR
  Polimer ağına aşılanmış wax 

  Hem sıvı ve hemde katı fazda homojen dağılım 

  Gelişmiş aşınma direnci 

  Geliştirilmiş su direnci

  Yumuşak ve esnek yapı, çizilme direnci ve parlaklık 

 Kayma direnci

Sıradan  
Wax

Wax - 
Hibrit
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ALKALİ ÇÖZÜNÜR REÇİNE  
TEKNOLOJİSİ
Alkali Çözünür Reçinelerimiz, yüksek elektrostatik itme 

gücüne sahip poliakrilik ve polimetakrilik asit bazlıdır.  

Suda berrak bir çözelti olarak farklı asit sayıları, moleküler 

ağırlıklar ve cam geçiş sıcaklıkları ile mevcutturlar. 

Reçine çözeltileri, pigmentlerin mükemmel dispersiyonunun 

yanı sıra farklı formülasyon türlerinde yüksek uyumluluk ve 

stabilite sunar. Bu özellikler, formülasyonlarda daha iyi 

ıslatma ve artan parlaklık sağlarlar. Tipik dispersiyon 

ajanlarının aksine, bu reçineler oda sıcaklığında sert, suda 

çözünür bir film oluşturur ve bu nedenle bağlayıcının bir 

parçasıdır. Buna ilave olarak, yapışma bazı yüzeylerde 

olumlu etkilenebilir.

ÖZELLİKLER VE FAYDALAR 
Dispersiyon

  Pigmentlerin mükemmel ıslatılması ve dispersiyonu 

  Çeșitli formülasyon türlerinde yüksek uyumluluk ve stabilite

  Formülasyonlarda ıslatma özelliğini iyileştirir

  Parlaklığı arttırır

Bağlama

 Oda sıcaklığında sert, suda çözünür bir film oluşumu
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AHŞAP BOYALAR

ÜRÜN ÜRÜN TANIMI İYONİKLİK KATI MADDE 
[%]

PH MFFT  
[°C]

ÖZELLİKLER VE FAYDALAR

DJ17016-09 Çok fazlı akrilik kopolimer Anyonik 43 7.5 20 Tanen, boya gibi zor lekelere karşı iyi leke kapama – leke önleyici (stain-blocking) olarak 
kullanılır. Çeșitli malzeme yüzeylerine, esnek filmler ve folyolar dahil, mükemmel yapışır ve 
çabuk kurur.

SYNTRAN® AC 4102 Katyonik akrilik kopolimer Katyonik 35 5.7 22 Tanen, boya, nikotin gibi suda çözünen zor lekelere karşı mükemmel leke kapama – leke önleyici 
olarak kullanılır. Farklı malzeme yüzeylerine çok iyi yapışır ve çabuk kurur.

SYNTRAN® AC 4103 Katyonik akrilik kopolimer Katyonik 35 5.6 40 Tanen, boya, nikotin gibi suda çözünen zor lekelere karşı mükemmel leke kapama – leke  
önleyici olarak kullanılır. Çeșitli malzeme yüzeylerine çok iyi yapışır ve çabuk kurur.

SYNTRAN® AC 5922 Kendinden çapraz bağlı, çok fazlı 
akrilik polimer

Anyonik 44 7.0 0 İç ve dış cephe dekoratif kaplamalar için kullanılır. VOC içeriği ve su emme özelliği düșüktür, dış 
cephede mükemmel dayanıklılık gösterir. Kaplanmıș iki ahșap yüzeyin birbirlerine temasında 
yapıșmamasını (anti-blocking) sağlar. Ahșap yüzeylerin renlendirilmesi ve emperenye uyulamala-
rında kullanılır. Ahșabın yüzeyine çok iyi nufuz eder ve iyi yapıșır. Pigmenti mükemmel ıslatır.  
Ayrıca poliüretan malzemelerde de kolayca formüle edilebilir. Formülasyonun yapışma ve esnekliği 
artırmak ve MFFT değeri düşürmek için daha sert akrilik malzemelerle kolayca kombine edilebilir. 

SYNTRAN® AC 6130 IPN akrilik kopolimer Anyonik 40 8.8 50 Mükemmel yapışma, sertlik ve çizilme direnci sağlar. Yüksek su ve yağ direnci gösterir. Beyaz 
boyalarda zor kahve ve kırmızı şarap lekelerine karşı çok iyi direnç sağlar. Şeffaf verniklerde 
ahşap üzerinde ıslakken şeffaf kırmızımsı renklidir.

SYNTRAN® APU 1602 Akrilik modifiye alifatik poliüretan 
dispersiyon

Anyonik 39 8.0 12 Mükemmel aşınma ve kimyasal dirence sahiptir. Parke, ahşap, zemin ve plastik kaplamalar 
için kullanılır. Diğer akrilik polimerlerlede oldukça uyumludur ve kombine edilebilir. 

AHŞAP BOYA KATKILARI

ÜRÜN ÜRÜN TANIMI İYONİKLİK KATI MADDE 
[%]

PH MFFT  
[°C]

ÖZELLİKLER VE FAYDALAR

WAX

SYNTRAN® WA 1001 Sert polietilen wax emülsiyonu Noniyonik/
Anyonik

35 9.5 Sert ve yüksek erime noktalı polietilen wax emülsiyonudur. Erime noktası 122-139 °C . Aşınma ve çizilme direnci yüksektir. 
Uygulanılan yüzeyin sürtünme direncini artırır ve baska bir yüzeyle temasında birbirlerine yapıșmamasını (anti-blocking) 
sağlar. 

SYNTRAN® WA 1005 Sert polietilen wax emülsiyonu Noniyonik/
Anyonik

35 8.7 Sert ve yüksek erime noktalı polietilen wax emülsiyonudur. Erime noktası 130-140 °C. Uygulanılan yüzeyin sürtünme direncini 
artırır ve baska bir yüzeyle temasında birbirlerine yapıșmamasını sağlar. Aşıma ve çizilme direnci yüksektir. Bilinen tüm su 
bazlı polimer dispersiyonları ile uyumludur.

SYNTRAN® WA 1065 Wax-hibrit akrilik Noniyonik/
Anyonik

38 9.2 35 Patentli akrilik olefin graft teknolojisine sahiptir. Olefin in akriliğin omurgası üzerindeki benzersiz birleșimi ile malzemeye 
yüksek kayma, aşınma ve parlama direnci (burnishing resistance) ve UV stabilitesi sağlar (sararmayi engeller).

OPAK POLİMERLER

SYNTRAN® OP 1133 “Opak polimer”, film oluşturmayan 
polimer

Anyonik 35 7.0 80 Bu opak polimerler, beyaz boyalarda ve baskı mürekkeplerinde belirli bir oranda titanyum dioksitin yerine kullanılabilir ve aynı 
kaplamayı gelişmis parlaklık ve sertlikle korur. Titanyum dioksit kullanım miktarını düșürür. Film oluşturmayan  
polimerlerdir. 

SYNTRAN® OP 1134 “Opak polimer”, film oluşturmayan 
polimer

Anyonik 40 2.5 80 Bu opak polimerler, beyaz boyalarda ve baskı mürekkeplerinde belirli bir oranda titanyum dioksitin yerine kullanılabilir ve aynı 
kaplamayı gelișmiș parlaklık ve sertlikle korur. Titanyum dioksit kullanım miktarını düșürür. Film oluşturmayan polimerlerdir.

 ÖĞÜTME REÇİNELERİ (DİSPERSİYON REÇİNELERİ)

SYNTRAN® DR 7015 Alkali çözünür akrilik polimer Anyonik 30 7.5 100 Polimerik surfaktan teknolojisi kaplama formülasyonlarında mükemmel ıslatma özelliği sunar, pigmentlerin ve kullanılan 
ajanların daha iyi șekilde ișlenmesini sağlar.

SYNTRAN® DR 7061 Alkali çözünür akrilik polimer Anyonik 25 7.2 77 Polimerik surfaktan teknolojisi kaplama formülasyonlarında mükemmel ıslatma özelliği sunar, pigmentlerin ve kullanılan 
ajanların daha iyi șekilde ișlenmesini sağlar. Pigment dispersiyonunda öğütme reçinesi olarak kullanılır. Organik pigmentlerin 
ve karbon siyahının renk gelişimini iyileştirir.

ÜRÜN PORTFÖYÜMÜZ
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ÜRÜN ÜRÜN TANIMI İYONİKLİK KATI MADDE 
[%]

PH MFFT  
[°C]

ÖZELLİKLER VE FAYDALAR

DJ17016-09 Çok fazlı akrilik kopolimer Anyonik 43 7.5 20 Tanen, boya gibi zor lekelere karşı iyi leke kapama – leke önleyici (stain-blocking) olarak 
kullanılır. Çeșitli malzeme yüzeylerine, esnek filmler ve folyolar dahil, mükemmel yapışır ve 
çabuk kurur.

SYNTRAN® AC 4102 Katyonik akrilik kopolimer Katyonik 35 5.7 22 Tanen, boya, nikotin gibi suda çözünen zor lekelere karşı mükemmel leke kapama – leke önleyici 
olarak kullanılır. Farklı malzeme yüzeylerine çok iyi yapışır ve çabuk kurur.

SYNTRAN® AC 4103 Katyonik akrilik kopolimer Katyonik 35 5.6 40 Tanen, boya, nikotin gibi suda çözünen zor lekelere karşı mükemmel leke kapama – leke  
önleyici olarak kullanılır. Çeșitli malzeme yüzeylerine çok iyi yapışır ve çabuk kurur.

SYNTRAN® AC 5922 Kendinden çapraz bağlı, çok fazlı 
akrilik polimer

Anyonik 44 7.0 0 İç ve dış cephe dekoratif kaplamalar için kullanılır. VOC içeriği ve su emme özelliği düșüktür, dış 
cephede mükemmel dayanıklılık gösterir. Kaplanmıș iki ahșap yüzeyin birbirlerine temasında 
yapıșmamasını (anti-blocking) sağlar. Ahșap yüzeylerin renlendirilmesi ve emperenye uyulamala-
rında kullanılır. Ahșabın yüzeyine çok iyi nufuz eder ve iyi yapıșır. Pigmenti mükemmel ıslatır.  
Ayrıca poliüretan malzemelerde de kolayca formüle edilebilir. Formülasyonun yapışma ve esnekliği 
artırmak ve MFFT değeri düşürmek için daha sert akrilik malzemelerle kolayca kombine edilebilir. 

SYNTRAN® AC 6130 IPN akrilik kopolimer Anyonik 40 8.8 50 Mükemmel yapışma, sertlik ve çizilme direnci sağlar. Yüksek su ve yağ direnci gösterir. Beyaz 
boyalarda zor kahve ve kırmızı şarap lekelerine karşı çok iyi direnç sağlar. Şeffaf verniklerde 
ahşap üzerinde ıslakken şeffaf kırmızımsı renklidir.

SYNTRAN® APU 1602 Akrilik modifiye alifatik poliüretan 
dispersiyon

Anyonik 39 8.0 12 Mükemmel aşınma ve kimyasal dirence sahiptir. Parke, ahşap, zemin ve plastik kaplamalar 
için kullanılır. Diğer akrilik polimerlerlede oldukça uyumludur ve kombine edilebilir. 

ÜRÜN ÜRÜN TANIMI İYONİKLİK KATI MADDE 
[%]

PH MFFT  
[°C]

ÖZELLİKLER VE FAYDALAR

WAX

SYNTRAN® WA 1001 Sert polietilen wax emülsiyonu Noniyonik/
Anyonik

35 9.5 Sert ve yüksek erime noktalı polietilen wax emülsiyonudur. Erime noktası 122-139 °C . Aşınma ve çizilme direnci yüksektir. 
Uygulanılan yüzeyin sürtünme direncini artırır ve baska bir yüzeyle temasında birbirlerine yapıșmamasını (anti-blocking) 
sağlar. 

SYNTRAN® WA 1005 Sert polietilen wax emülsiyonu Noniyonik/
Anyonik

35 8.7 Sert ve yüksek erime noktalı polietilen wax emülsiyonudur. Erime noktası 130-140 °C. Uygulanılan yüzeyin sürtünme direncini 
artırır ve baska bir yüzeyle temasında birbirlerine yapıșmamasını sağlar. Aşıma ve çizilme direnci yüksektir. Bilinen tüm su 
bazlı polimer dispersiyonları ile uyumludur.

SYNTRAN® WA 1065 Wax-hibrit akrilik Noniyonik/
Anyonik

38 9.2 35 Patentli akrilik olefin graft teknolojisine sahiptir. Olefin in akriliğin omurgası üzerindeki benzersiz birleșimi ile malzemeye 
yüksek kayma, aşınma ve parlama direnci (burnishing resistance) ve UV stabilitesi sağlar (sararmayi engeller).

OPAK POLİMERLER

SYNTRAN® OP 1133 “Opak polimer”, film oluşturmayan 
polimer

Anyonik 35 7.0 80 Bu opak polimerler, beyaz boyalarda ve baskı mürekkeplerinde belirli bir oranda titanyum dioksitin yerine kullanılabilir ve aynı 
kaplamayı gelişmis parlaklık ve sertlikle korur. Titanyum dioksit kullanım miktarını düșürür. Film oluşturmayan  
polimerlerdir. 

SYNTRAN® OP 1134 “Opak polimer”, film oluşturmayan 
polimer

Anyonik 40 2.5 80 Bu opak polimerler, beyaz boyalarda ve baskı mürekkeplerinde belirli bir oranda titanyum dioksitin yerine kullanılabilir ve aynı 
kaplamayı gelișmiș parlaklık ve sertlikle korur. Titanyum dioksit kullanım miktarını düșürür. Film oluşturmayan polimerlerdir.

 ÖĞÜTME REÇİNELERİ (DİSPERSİYON REÇİNELERİ)

SYNTRAN® DR 7015 Alkali çözünür akrilik polimer Anyonik 30 7.5 100 Polimerik surfaktan teknolojisi kaplama formülasyonlarında mükemmel ıslatma özelliği sunar, pigmentlerin ve kullanılan 
ajanların daha iyi șekilde ișlenmesini sağlar.

SYNTRAN® DR 7061 Alkali çözünür akrilik polimer Anyonik 25 7.2 77 Polimerik surfaktan teknolojisi kaplama formülasyonlarında mükemmel ıslatma özelliği sunar, pigmentlerin ve kullanılan 
ajanların daha iyi șekilde ișlenmesini sağlar. Pigment dispersiyonunda öğütme reçinesi olarak kullanılır. Organik pigmentlerin 
ve karbon siyahının renk gelişimini iyileştirir.
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Interpolymer Korea Co., Ltd.
812 Ohchu-ri, Goduck-myen
Yesan-gun, Chungcheongnam-do | KR
T +82 31 389 8846
info@khaiel.com
zschimmer-schwarz.com
khaiel.com

ASYA

Zschimmer & Schwarz
Interpolymer (Shanghai) Co., Ltd.
188 Pingfu Road, Building 3, Rm308
Shanghai 200231 | CN
T +86 21 5409 8070 | F +86 21 5409 8069
info@interpolymer.com.cn
zschimmer-schwarz.com

Lefatex Chemie GmbH
Stiegstrasse 64
41379 Brueggen-Bracht | DE
T +49 2157 8789-0 | F +49 2157 8789-19
sale@lefatex.de
lefatex.com

Zschimmer & Schwarz
GmbH & Co KG Chemische Fabriken
Max-Schwarz-Strasse 3–5
56112 Lahnstein | DE
T +49 2621 12-0 | F +49 2621 12-407
info@zschimmer-schwarz.com
zschimmer-schwarz.com

AVRUPA

Zschimmer & Schwarz
Interpolymer Sàrl
6 rue Marie Curie
67160 Wissembourg | FR
T +33 3 88 54 96 96 | F +33 3 88 54 96 99
info.zif@zschimmer-schwarz.com
zschimmer-schwarz.com

AMERİKA

Zschimmer & Schwarz
Interpolymer Inc.
7501 Distribution Dr.
Louisville, KY 40258 | US
T +1 800 451 8177 | F +1 502 933 3394
info.zius@zschimmer-schwarz.com
zschimmer-schwarz.com

Zschimmer & Schwarz, Inc.
70 GA Highway 22 W
Milledgeville, GA 31061 | US
T +1 478 454 1942 | F +1 478 453 8854
info.zsus@zschimmer-schwarz.com
zschimmer-schwarz.com


