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BASF prezentuje nowe rodzaje łatwo 
biodegradowalnego czynnika chelatującego o 
nazwie Trilon® M 
 
 Trilon® M Max jako wysokowydajny produkt, który może 

zastąpić fosforany w detergentach do zmywarek 

 Dodatkowe korzyści w postaci większej elastyczności 

receptur i szerszego wyboru estetyki produktu końcowego 

 Trilon® Ultimate jako rozwiązanie typu „2 w 1”, zapewniające 

większą stabilność i dodatkową ochronę szkła 

Dnia 14 października na kongresie SEPAWA w Ludwigshafen 
(Niemcy) firma BASF zaprezentowała nowe rodzaje łatwo 
biodegradowalnego czynnika chelatującego o nazwie Trilon® M, który 
zyskał na rynku opinię wysokowydajnego składnika detergentów do 
zmywarek, mogącego zastąpić fosforany. Regulacje UE przewidują, 
że fosforany będą praktycznie zakazane w tym zastosowaniu w 
Europie od 2017 r. W USA już 16 stanów zabroniło używania 
fosforanów do tego celu w ciągu ostatnich pięciu lat. 
 
Trilon® M skutecznie wiąże jony twardej wody i zapobiega osadzaniu 
się kamienia na naczyniach podczas cyklu zmywania. Łatwo ulega 
biodegradacji i spełnia kryteria oznakowania ekologicznego UE. 
 
„Dzięki naszym produktom Trilon® M oferujemy klientom możliwość 
opracowania detergentów do zmywarek, które przyczyniają się do 
zrównoważonego rozwoju bez uszczerbku dla wydajności” - twierdzi 
Michael Ceranski, dyrektor działu Regional Business Management 
Home Care and Industrial & Institutional Cleaning BASF Europe. „Dla 
klientów oznacza to błyszczące szkło i naczynia po każdym cyklu 
zmywania”. 
 
Poza wysokowydajnym produktem Trilon® M, firma BASF 
zaprezentowała także innowacyjny, zaawansowany technologicznie 
Trilon® M Max. Oprócz właściwości, którymi charakteryzuje się Trilon® 
M, to rozwiązanie drugiej generacji oferuje detergentom do zmywarek 
inne korzyści w postaci większej elastyczności receptury i szerszego 
wyboru estetyki. Trilon® M Max umożliwia również opracowywanie 
produktów o mniejszych rozmiarach. 
 
Trilon® M i Trilon® M Max są dostępne w postaci stałej i płynnej. Nadają 
się więc do zastosowania w tabletkach do zmywania, a także 
produktach w proszku i w płynie, w tym w żelach do zmywarek. 
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Na kongresie SEPAWA firma BASF zaprezentowała też rozwiązanie 
typu „2 w 1” pod nazwą Trilon® Ultimate. Produkt ten bazuje na Trilon® 
M Max i poza właściwościami innowacyjnego czynnika chelatującego 
zapewnia szczególne działanie. Granulki Trilon® Ultimate oferują takie 
korzyści, jak wyższa stabilność tabletki do zmywarki lub dodatkowa 
ochrona szkła, aby szklane naczynia klientów były wciąż błyszczące 
nawet po wielu cyklach zmywania. 
 
O dziale BASF Care Chemicals 
Dział Care Chemicals firmy BASF oferuje szeroki zakres składników do 
higieny, pielęgnacji ciała, sprzątania i czyszczenia domu, obiektów 
przemysłowych i budynków użyteczności publicznej oraz do zastosowań 
technicznych. Jesteśmy czołowym dostawcą branży kosmetycznej oraz 
branży detergentów i środków czyszczących, a także oferujemy naszym 
klientom na całym świecie innowacyjne i ekologiczne produkty, rozwiązania i 
koncepcje. Oferta wysokowydajnych produktów działu obejmuje środki 
powierzchniowo czynne, emulgatory, polimery, środki zmiękczające, czynniki 
chelatujące, aktywne składniki kosmetyków, pigmenty i filtry UV. 
Uzupełnienie oferty stanowią superabsorbenty opracowane dla całego 
spektrum zastosowań higienicznych. Posiadamy zakłady produkcyjne i 
ośrodki badawcze we wszystkich regionach i poszerzamy nasze 
zaangażowanie na rynkach wschodzących. Dodatkowe informacje można 
znaleźć na stronie www.care-chemicals.basf.com i www.homecare-and-i-
and-i.basf.com 
 
 

O firmie BASF 
W BASF tworzymy chemię i robimy to już od 150 lat. Nasza oferta obejmuje 
wyroby chemiczne, tworzywa sztuczne, ulepszacze, środki ochrony roślin 
oraz ropę naftową i gaz. Jako wiodące przedsiębiorstwo chemiczne łączymy 
sukces ekonomiczny z ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością 
społeczną. Naszym klientom, którzy reprezentują praktycznie wszystkie 
branże, stwarzamy możliwość zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb 
społeczeństwa za pomocą innowacji i osiągnięć nauki. Nasze produkty i 
rozwiązania zapewniają ciągły dostęp do żywności, przyczyniają się do 
ochrony zasobów naturalnych oraz poprawy jakości życia. Nasz wkład 
najlepiej odzwierciedla przesłanie korporacyjne firmy: Tworzymy chemię dla 
zrównoważonego rozwoju. W 2014 roku firma BASF zatrudniała około 113 
000 pracowników (stan na koniec roku), a jej sprzedaż przekroczyła wartość 
74 mld EUR. Akcje firmy BASF notowane są na giełdach we Frankfurcie 
(BAS), Londynie (BFA) oraz Zurychu (AN). Więcej informacji na temat firmy 
BASF można znaleźć na stronie internetowej: www.basf.com. 
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