
Plastizole do tkanin wzmacniających  

Dodając FOLCO SOL K-ST 6329 do naszego portfolio produktów do  
powlekania tekstyliów technicznych, oferujemy rozwiązanie z nowymi 
źródłami surowców dla zapewnienia dostępności na niestabilnych rynkach 
surowców. 

Produkt zapewnia lepsze właściwości żelujące, a przez to szybsze i mniej 
energochłonne działanie podczas procesu powlekania. W obliczu  
potencjalnych nowych przepisów w przyszłości oferujemy również 
bezftalanową wersję tego produktu.   

Plastisols for reinforcement fabrics 

Adding FOLCO SOL K-ST 6329 to our product portfolio for coating  
of technical textiles we are offering a solution with new raw material 
sources for secured availability in volatile resourcing markets. 

The product provides improved gelling properties and because of that 
faster and less energy consuming performance during the coating process. 
Facing potential new regulations in the future we are also offering a 
phthaltefree grade of this product.  
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Twoje korzyści  

 +   Szybkie, energooszczędne  
przetwarzanie  

 + Brak sedymentacji
 + Niska zapachowość
 + Dostępne również z  

 plastyfikatorami bezftalanowymi
 + Bardzo dobra przyczepność i  

 właściwości powlekające na  
 tkaninach karbowanych i nie  
 karbowanych

Your benefits 
  

 +  Fast, energy saving processing
 + No sedimentation  
 + Low odeur 
 + Also available with phthalatefree 

 plastizisers
 + Very good adhesion and coating 

 properties on crimp and non crimp  
 fabrics
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PL A STIZOLE

Próbka produktu: Plastizole do 
tkanin wzmacniających. 
Product sample: Plastisols for 
reinforcement fabrics. 

FOLCO®

        SOL K-ST 6329



Follmann GmbH & Co. KG  
Heinrich-Follmann-Str. 1 / 32423 Minden / Germany / p + 49 571 9339-0 / e sales@follmann.com / www.follmann.com

+ Indywidualne, gotowe do użycia produkty 
+ Customised, ready-to-use products

+ Nadaje się do różnych systemów aplikacji 
+ Suitable for different application systems

+ Dostępne również z plastyfikatorami bez 
    ftalatowymi  
+ Also available with phthalatefree plastizisers 

PL A S TIZOLE DO TK ANIN W Z M ACNIAJĄC YCH   

FOLCO SOL K-SD 6329 Nr artykułu 17080453

Lepkość [dPa*s]  5 - 10 HAAKE VT 02+, 20°C, Spindle 1

Gęstość [g/cm³] Około 1.18 Pycnometer, 20°C 

W celu uzyskania dalszych informacji i dodatkowej oferty produktów prosimy zapoznać się z naszymi  
arkuszami informacyjnymi produktów lub skontaktować się z naszymi ekspertami p + 49 571 9339-132 /  
e pvc-plastisols@follmann.com.

Jesteśmy w stanie dostarczyć prawie wszystkie plastizole wolne od ftalanów. Prosimy o kontakt w sprawie  
specjalnych wymagań.


