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BASF wzmacnia swoją działalność w zakresie wodorozpuszczalnych poliakrylanów 

wykorzystywanych w środkach czyszczących do użytku domowego i komercyjnego oraz 

przeznaczonych do zastosowań przemysłowych 

Ludwigshafen (Niemcy) — 9 stycznia 2020 r. — Nakładem kilku milionów euro firma BASF 

zwiększyła elastyczność swojej fabryki wodorozpuszczalnych poliakrylanów na terenie 

zakładów w Ludwigshafen w Niemczech, czemu towarzyszył także niewielki wzrost mocy 

produkcyjnych. Zmodernizowana fabryka osiągnęła gotowość operacyjną, a klienci z branży 

produktów czyszczących do użytku domowego i komercyjnego oraz firmy chemiczne 

i formulatorzy mogą korzystać ze zwiększonych mocy produkcyjnych w zakresie chemikaliów 

specjalistycznych. 

„Wodorozpuszczalne poliakrylany oraz kopolimery o wysokich parametrach są niezbędnym 

składnikiem receptur naszych klientów. Dzięki tej inwestycji oraz naszemu doświadczeniu 

w dziedzinie zastosowań wspieramy naszych europejskich klientów w ich staraniach 

o zwiększenie dynamiki wzrostu na rynku poprzez oferowanie wyróżniających się produktów” 

— powiedział Soeren Hildebrandt, starszy wiceprezes ds. chemii gospodarczej, artykułów 

chemii przemysłowej i środków do sprzątania obiektów użyteczności publicznej oraz 

rozwiązań przemysłowych na Europę w firmie BASF. 

Wodorozpuszczalne poliakrylany i kopolimery są oferowane przez dział operacyjny Care 

Chemicals (produkty do pielęgnacji i higieny osobistej) pod marką Sokalan® i mają liczne 

zastosowania. Produkty klasy Sokalan® PA i Sokalan® CP są wykorzystywane przez branżę 

środków czyszczących do użytku domowego i komercyjnego jako zmiękczacze wody, 

a także w innych procesach technicznych, na przykład w celu zapobiegania powstawaniu 

osadów. Produkty klasy Sokalan® HP to inhibitory przenoszenia barwnika, chroniące tkaniny 

przed odbarwieniem w trakcie prania. Sokalan® NR to najnowsza klasa poliakrylanów, które 

dzięki wąskiemu rozkładowi masy cząsteczkowej są bardzo skutecznymi mineralnymi 

dyspergatorami. 
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Informacje o dziale produktów do pielęgnacji i higieny osobistej BASF 

Dział produktów do pielęgnacji i higieny osobistej BASF oferuje szeroki asortyment 

składników do wytwarzania środków do pielęgnacji osobistej, artykułów chemii gospodarczej, 

artykułów chemii przemysłowej i środków do sprzątania obiektów użyteczności publicznej, 

a także artykułów do zastosowań technicznych. Jesteśmy wiodącym globalnym dostawcą dla 

przemysłu kosmetycznego, jak również branży detergentów i środków czyszczących. 

Zapewniamy naszym klientom wsparcie poprzez innowacyjne i zrównoważone produkty, 

rozwiązania oraz koncepcje. Gama wysokowydajnych produktów działu obejmuje 

surfaktanty, emulgatory, polimery, emolienty, czynniki chelatujące, kosmetyczne składniki 

aktywne i filtry UV. Nasze zakłady produkcyjne i placówki rozwojowe znajdują się we 

wszystkich regionach. Wciąż rozszerzamy naszą obecność na rynkach wschodzących. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.care-chemicals.basf.com. 

About BASF 

At BASF, we create chemistry for a sustainable future. We combine economic success with 

environmental protection and social responsibility. The approximately 122,000 employees in 

the BASF Group work on contributing to the success of our customers in nearly all sectors 

and almost every country in the world. Our portfolio is organized into six segments: 

Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care and 

Agricultural Solutions. BASF generated sales of around €63 billion in 2018. BASF shares are 

traded on the stock exchange in Frankfurt (BAS) and as American Depositary Receipts 

(BASFY) in the U.S. Further information at www.basf.com. Further information at 

www.basf.com. 

http://www.care-chemicals.basf.com/
http://www.care-chemicals.basf.com/
http://www.basf.com/
http://www.basf.com/
http://www.basf.com/
http://www.basf.com/

