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№ Ad Kullanma 

1 ArStab CZ-125   Stabilizatör, köpüklü PVC için kiker 

2 ArStab CZ-150  Orta kiker, stabilizatör, sıcak presleme 

3 ArStab CZ-151  Hızlı kiker, stabilizatör, sıcak presleme 

4 ArStab CZ-315-1  Kiker, stabilizatör, kompakt, sıcak presleme ve başka plastisol 

5 ArStab CZ-320 Stabilizatör, kompakt, köpüklü vinil 

6 ArStab CZ-381 Stabilizatör, kompakt 

7 ArStab CZ-383 Stabilizatör, kompakt 

8 ArStab CZ-385 Ağır Ca-Zn stabilizatörü (organotin stabilizatörleri yerine kullanılır) 

9 ArStab CZ-815 Stabilizatör, kompakt, sıcak presleme ve başka plastisol 

10 ArStab BCzZ-807 Ba-Zn stabilizatörü suni deri, hermetik kumaş, endustriyel kumaş üretiminde kulanılır 

11 ArStab BCzZ-809 Ba-Zn stabilizatörü suni deri, hermetik kumaş, endustriyel kumaş, tente PVC üretiminde kulanılır 

12 ArStab-ArdoS-04D  Dağıtıcı 

13 ArStab-ArdoS-042D  Dağıtıcı 

14 Ardo-3560M SAS, yapışma arttırıcı, deaeratör, antifog maddesi 

15 Ardo-1730 Vizkozite değiştirici, vizkozite azaltır, statik ve dinamik yükler altında perfomansı artırır, 
 

16 Ardo-1730-021 
Vizkozite değiştirici, vizkozite azaltır, statik ve dinamik yükler altında perfomansı artırır, 

 

17 ArStab-1750  Aşınmaya direnç değiştirici, , presleme sırasında PVC desen sınırların 
geliştirilmesi, yapışmayı geliştirir, malzemenin aşınma direncini geliştirir 

PVC için aditifler 

Ürünlerimiz üretimi için , sadece Avrupa hammaddelerini gibi şirketlerin kullanıyoruz : BASF, ExxonMobil, 
Perstorp, Total, DOW, Shell, OXEA, AkzoNobel ve başka.  
 
 
 

Ürünlerimiz olumlu nitelikleri:  

1. Plastisollerin viskozitesini azaltır; 

2. Reolojik özellikleri geliştirir; 

3. Doldurucunun miktarın fiziksel ve mekanik özellikleri kaybı olmadan; 

(böylece hazır ürünün maaliyeti azalmak); 

4. Tüketim oranı şu an uygulanan benzer ürünlerden daha az olacak; 

5. Ürünlerimizin kalitesi Avrupalı üreticilere boyun eğmez. 
 

Ürünlerimizin kullanımı ton başından 200,00 EUR'ye kadar tasarruf edebilir. 



LLC «ARSENAL GRUPP»                                                                                                                                                                          e-mail:  info@arsenalgrupp.com 
http://arsenalgrupp.dp.ua                                                                                                                                                                                   +38 056 794 01 25 
http://arsenalgrupp.com                                                                                                                                                                             fax:  +38 056 794 01 26 
http://arsenalgrupp.ru                                                                                                                                                                               

PVC için aditifler 

■ – kulanılan  
□ – reçeteye göre kullanılan 
c.c.— plastisollere göre ağırlı kısımların ilavesi  (PVC, solvent, ekipman). 
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1 ArStab CZ-125  ■ ■ □ ■ ■     ■ 

0.8-3.0   2 ArStab CZ-150  ■ ■  ■ ■     ■ 

3 ArStab CZ-151  ■ ■  ■ ■  ■  ■ ■ 

4 ArStab CZ-315-1  ■ □ ■   ■     

0.7-3.1   

5 ArStab CZ-320 ■ □ ■   ■    ■ 

6 ArStab CZ-381  □ ■   □ □ □ □ ■ 

7 ArStab CZ-383 ■ ■  ■ □  □ □ □ □ 

8 ArStab CZ-385 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

9 ArStab CZ-815  ■ ■   ■    ■ 

10 ArStab BCzZ-807      ■ ■ ■ ■ ■ 

0.3-2.6 

11 ArStab BCzZ-809      ■ ■ ■ ■ ■ 

12 ArStab-ArdoS-04D  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

13 ArStab-ArdoS-042D  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

14 Ardo-3560M ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

15 Ardo-1730 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

16 Ardo-1730-021 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

17 ArStab-1750 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 2.0-8.5   
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VISKOZİTE TABLOSU 

  
  
№ 

  Karışımdaki bileşenler: 
  
Vinnolit E-67 ST – 100g 
DINP – 50g 
CaCO3 (5 mikron) – 60g 

Miktar 
Viskozite 0 s Viskozite 24 s Viskozite 48 s 

5/3 5/20 5/3 5/20 5/3 5/20 

Ölçüm sıcaklığı 30
0
С 

1 DINP 10 91700 – 93200 – 101200 – 

2 ТХIВ 10 63100 – 70100 – 69700 – 

3 Hydroseal G3H 10 56900 – 46100 18040 42100 16560 

4 Exxsol D-120 10 56100 – 46100 19020 40500 17820 

5 Isopar L 10 43200 14720 32900 12880 30700 13120 

6 BYK LR-P 212625 10 38500 12540 39300 14900 35600 14580 

7 ArStab-1750 10 16400 13160 20500 16320 22100 17340 

8 Ardo-1730 10 29600 14160 29800 15540 29800 15460 

9 Ardo-1730-021 10 8400 6600 14960 10060 17500 11240 
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  ArStab-ArdoS-04D (dağıtıcı) 
    içiniyileştirmeksüreçlerinidağılmapigmentlerinveIslatma – ArStab-ArdoS-04D 

ürününü sunuyoruz. 
    Dispersiyon aşamasındaki ArStab-ArdoS-04D'nin varlığı, birincil plastikleştiriciler (DOP, DINP 
veya DIDP) pigmentlerinin partiküllerine adsorpsiyonu azaltmanın yanı sıra işlem süresini 
kısaltır ve plastisollerin viskozitesinde bir artışa neden olur. ArStab-ArdoS-04D, öncelikle bir 
dispersan olarak, ikinci, adsorpsiyon nedeniyle pigmentlerin yüzeyini etkisiz hale getiren bir 
madde olarak ve üçüncü, PVC materyallerin temel stabilizörü ile sinerjik etkiye sahip olan bir 
madde olarak (hidroperoksitlerin ayrışma aktivasyon enerjisinde azaltma) etkimektedir. 

 
 Özellikler :  

1.  Pigment boyaları, СаСО3, TiO2 gibi pigmentleri parçalar; 
2.  Parçacıkların macun içinde daha eşit dağılımını sağlar; 
3.  Parçacıkların arıtılması sayesinde, yansıtıcı yüzeyi    
  geliştirir; 
4.  Zengin renk, boyaların tüketim oranını düşürür; 
5 deaeratörbirve. Plastisollerin viskozitesini düşürmeye yardımcı olur

olarak işlev görür. 

ArStab-1750  
(yıpranma modifikatörü) 

Ardo-1730  
(viskozite modifikatörü) 

ÖZELLİKLER: 

 Plastisollerin substrata yapışmasını artırır;  Plastisollerin viskozite azaltır; 

 Aşınmaya direncinin özellikleri artırır;  Seylerticinin miktarını 40’a % azaltır; 

 Ultraviyole ışığa karşı direnci artırır; 
 Ana plastikleştiricinin viskozite kaybı olmadan 

kısmen değiştirilmesi. Maliyet fiyatının 
düşürülmesi; 

 Ko-stabilizatör;  Koplastifikatör; 

 Donmaya dayanaklılığı artırır; 
 Statik ve dinamik yükler altında perfomansı 

artırır; 

 Presleme sırasında daha iyi kabartma 
sağlar, kabartma daha net oluyor; 

 Viskoziteyi azaltırıp, fiziksel ve mekanik 
özelliğin kaybı olmadan üretim maliyetini 
önemli ölçüde düşüren dolgu maddesini 
arttırmak mümkündür. 

 Statik ve dinamik yükler altında operasyonel 
özellikleri artırır. 
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AVANTAJLARIMIZ 

№ TEKNİK DESTEK 

1 DESTEK 24/7 24 SAAT DESTEĞİ 

2 ÖRNEKLER ÜCRETSİZ ÖRNEKLERİ 

3 DANIŞMA BAŞVURU VE UYGULAMA KONUSUNDA DANIŞMA 

4 GELİŞİM İŞLETMENİN İHTİYACI ALTINDA BİREYSEL ÜRÜNLERİN GELİŞTİRİLMESİ 

5 TEKNİK DESTEK TESTLERDEN ÜRETİME UYGULAMAYA KADAR TEKNİK DESTEK 

№        EKONOMİK AVANTAJLAR 

1 KÖPÜKLENDİRME KÖPÜKLÜ KATMAN ÜST KATTA 

2 VİSKOZİTE KARE METREDE DAHA FAZLA BÜYÜK KÖPÜK PLASTISOLUN% 22 
EKONOMİSİNE 

3 İÇERİK KALSİUM KARBONATIN 100 PVC’DE 70’DEN 120`YE C.C. ARTMASI 

4 RENK GELİŞTİRMİŞ PLASTİSOL DAHA BEYAZ RENKLİ 

5 DOKU UYGULAMA DOKUSU DAHA NET VE ZENGİN 

6 SOLVENT SOLVENTIN 5-6 KATTA AZ KULLANILMASI 

7  KUSUR 
  

ÜRETİMDE ÇOK DAHA AZ KUSUR 

8 DESTEK UZMANIN ÜCRETSİZ GELMESİ 
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AVANTAJLARIMIZ 

STABİLİZATÖR 

(kiker) 

Etkililik 

Plastikleştiri ile 
uyumluluk 

Bağlayıcı ajanlarla 
uyumluluk 

Renk 

Daha az uçucu 
maddeler 

Yüksek parlama 
noktası 

Belirgin koku eksikliği 

Dolaşımda davranışı 

İstikrar 

Avrupa kalitesi 

TEKNİK SÜREÇ 

Statik ısı direnci  

Dinamik ısı direnci 

Adhesyon  

Formusu Çıkarma 

Uyumluluk 

Yoğuşmanın önemli azalması 

Plastisol viskozitenin önemli azalması  

Plastisolin havalandırması 

Plastisolin olgunlaşması  

lastisollerde bileşenin en iyi çözünürlük ve bölüştürmesi  

BİTMİŞ ÜRÜN 

Beyazlık  

Saydamlık  

Yüzey dokusunun iyileştirmesi 

Kokusuz 

Görüntü kenarlıklarında daha net 
yazdırma 

Toksikliksiz 

Kalıcı ısı direnci 

Işığa dayanaklılık  

UV direnci  

Hava koşullarına dayanaklılık  

Aşınma direnci  

Amin direnci 

Buğulunmasız  

Göç davranışının olmaması  

En iyi kaynaklanabirlilik  

Üretimde kusurların ve kabarcık 
oluşumun önemli azaltması  

Plastisolde dengeleyici, modifikatör ve dağıtıcıların 

kullanması:  
 

·  Duvar kaplama(sıkışık, bukle, köpüklü tabaka, düz köpüklü tabaka, üst ince 
tabaka, kompakt - genişletilmiş); 

·  Döşeme kaplama (sıkılaştırmalar, üst ince tabaka, köpüklü tabaka); 

·  Suni deri (kompakt, presleme, köpüklü tabaka); 

·  Otomobil suni deri (kompakt, presleme, kompakt - genişletilmiş); 

·  Araba tabanları için sıkılaştırma ve hermetikler; 

·  Halı ve  ağır kaplama(kompakt, köpüklü tabaka); 

·  Konveyör bantları (kompakt, bir tabaka, çok tabakalı); 

·  Spor paspasları (köpüklü tabaka, kompakt); 

·  Yoga paspasları (köpüklü tabaka, kompakt); 

·  Çocuk paspasları(köpüklü tabaka, kompakt); 

·  Eldiven; 

·  Ayakkabı; 

·  Tenteler, endustriyel tekstil, brandalar, kaplama (kompakt, köpüklü); 

·  Çatı membranı; 

·  İnşaat için hermetik; 

·  Çocuk oyuncaklar, eğitim için anatomik ürünler ve başka. 
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      Şirketimiz LLC «Arsenal Grupp» 2003 yılında kuruldu ve ekonomi alanında uzman 
bir ekip tarafından ve PVC kimyası ve kaplamacılar uzmanları tarafından oluşturuldu. 

 
Üretime katılan bütün uzmanlar yalnız gereken bilgi ve tecrübeye sahip olmakla kalmaz 

aynı zamanda sektördeki yeni başarılar hakkında düzenli olarak ders alırlar. Talimat,  PVC 
ve kaplama üretimi için kimyasal teknolojilerin geliştirilmesi yapan diplomalı uzmanlar 
tarafından verilir. 

 
Tüm ürünler sıkı kontröl altında kendi ekipmanlarda üretilmektedir. Üretime böyle 

yaklaşım ürünlerin kalitesini en yüksek dünya standartlarında sağlamaktadır. 

      Bugüne kadar büyük fabrikaların çoğunu ürünlerimizle sunmaktayız. 
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Şirketin tarihi 

+38 056 794 01 25
fax:  +38 056 794 01 26



 
 Ekonomik etkinliğin artması ve yeniliğin gelişmesi. 
 
 LLC “Arsenal Grupp” şirketinin ana sermayesi olan yüksek profesyonellik ve 

başarılı takım çalışması, mevcut personelin tüm bölümlerden başarısı – şirketin 
başarısıdır. 

 
 Tüketicilerin ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılayan ürünlerin yüksek seviyede 

kalitesi. 
 
 Müşterinin yönetimi – uzun süreli ilişkilere, sistem ve birinci sınıf hizmetini 

geliştirerek, güvenilir bir ortak olarak her zaman destek vermeye hazır 
olduğumuza inanıyoruz. 

 
 Üretimin strateji – üretim süreçlerinin esnekliği ve hareketliliği nedeniyle 

herhangi bir pazar ihtiyaçlarını karşılabilir. 
 
  LLC «Arsenal Grupp»’un sosyal yönü iş verimliliğini arttırarak ve koşulları 

yaratarak gerçekleştirilir. 
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ŞİRKET MİSYONU 
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              Karşılıklı fayda sağlayan işbirliğine hazırız ve her zaman her hangi 
ilginç teklifleri düşüneriz. 

 

SORUMLULUK  
 

Ne olursa olsun, kabul edilen 
yükümlülükler belirlenen zamanın 

içinde gerçekleştiririz. Sonuç önemli 
çünkü asıl işin sonuçuna göre 

yargılanılır.  

 

PARTNERLİK 

 

 Her müşteri ile kişisel ilişkinin 
kurması. Müşterilerle çalışma 

yöntemlerinin iyileştirilmesi, hizmet 
kalitesinin artması, genişletme. 

 

PERSPEKTİF 

 
Geleceğe çalışma, doğru öncelik 

verme yeteneği ve çabaları en önemli 
alanlara yoğunlaşma  

                                     Eğer şirketin ortağı oluyorsanız 
 Sadece ürünlerin tedarikinde değil, aynı zamanda:  

 

•         Ürünlerimiz deneyimli örneklerinin elde edilme; 
•         Üretime uygulamanın nitelikli danışma; 
•         PVC ve kaplama üretiminde önemli tasarruflar; 
•         Kalite ve ticaret markasınızın prestijini arttırma. 
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ORTAKLARA 
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      Şimdi PVC tüketim mallarının üretiminde önemli bir rol oynamaktadır. Fiyatı, 
kalitesi, sömermesi, ekonomiklik ve başka göstergeler plastik imalatında dünya pazarında 
plastikten ikinci yer almasına izin vermektedir. PVC uygulama alanı çok geniş: plastik 
kablosu,  linolyum, duvar lambri, pencere kenrı, pencere, hortum, elektrik bantı, ince 
tabaka, duvar kağıdı, boru, ayakkabılar ve başka. 

 
tarafından çeşitli katkı maddeleri gibi hazırlandı: kapsamlı stabilizatör,Şirketimiz

modifikatör, plastikleştirici, dağıtıcı, antipiren ve antistatik, hem PVC bileşiminin 
imalatının ara aşamasında hem de nihai PVC üretimi için işletme şartlarına uygun 
olarak gerçekleştirilir. 

 
Ayrıca şirketimiz tarafından Avrupa Standartlarının gereksinimlerini karşılayan çeşitli 

katkı maddeleri hazırlandı. Pb, Cd, Ba içermeyen ve Ca-Zn kalsiyum çinko esaslı çevre 
dostu ürünler ve ucuzlatmaya yardım eden organotin bileşiklerini yerine koyar.   

  
 Ukrayna ve Rusya’da analog olmayan ürünleri üretiyoruz, bu da ekipmanın 

üretkenliğini ve sömürmesini iyileştirebilir, nihai ürünün maliyetini düşürebilir ve bu da 
rekabet edebilmenizi mümkün kılar. 

Ekolojik katkı maddeleri  

ORTAKLARIMIZ 
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UYGULAMA 

DUVAR KAĞIDI  

KOMPAUND 

PVC PANELLER  

PENCERE KENARI 

SUNİ DERİ 

LİNOLYUM 

PVC BORULARI 

PVC HORTUMLARI 




