
קטלוג מוצרים לתעשיית הצבעים 

פיגמנטים 
חברת דורמקו מייצגת יצרני פיגמנטים ומשחות פיגמנטים בינלאומיים, ומשווקת ללקוחות את 

מוצריהם בין אם בשיווק ממלאי מקומי ובין אם בשיווק ישיר.
משחות פיגמנטים מתוצרת CPS המתאימות למכונות גיוון על בסיס מים ועל בסיס סולבנטי 

ואשר עונות על דרישות גיוון של צבעים דקורטיביים וצבעי תעשייה. 
 Eckart צבענים יוצרי אפקטים - אבקות ומשחות אלומינים, זהב, ברונזה ופנינה מתוצרת

וכן פיגמנטים זוהרים ומשני גוון.
טיטניום דיאוקסיד - הפיגמנט הלבן )מתוצרת Sachtleben( משמש לכל תעשיית הצבעים, 

הפלסטיק הדפוס וכן בתעשיית הגומי. 
פיגמנטים אנאורגניים מתוצרת Bruchsaler על בסיס כרום – עופרת ומוליבדט. 

 .Cappelle פיגמנטים אורגניים מתוצרת

להלן מספר דוגמאות של הפיגמנטים המובילים.

Sachtleben RD3 - טיטניום דאוקסיד
Sachtleben RDI-S - טיטניום דאוקסיד 

Sachtleben 660 - טיטניום דאוקסיד 
Stapa 4 n.l - פיגמנט מטאלי

)Stapa 302 (Rich Pale Gold - פיגמנט מטאלי
Stapa 5 - פיגמנט מטאלי

Stapa Metallux 212 - פיגמנט מטאלי
Stapa Metallic R 807 - פיגמנט מטאלי

Dorolan 08/1 Rich Gold
Phoenix PX 1000 - פיגמנט פנינה
Phoenix PX 5000 - פיגמנט פנינה

Chromazone Powder blue 31º C

תוספים
דורמקו מספקת תוספים לשיפור תכונות הצבע והפלסטיק. בין החברות המיוצגות על ידה ניתן 
למצוא את חברת Keim Additec יצרנית ווקסים, דיספרסנטים, חומרי פעילי שטח,מרטיבים, 

מונעי קצף, וחומרים דוחי מים. 
 King יצרנית מסמיכים – תוספים ריאולוגיים. חברת Bentec כמו כן דורמקו מייצגת חברות כמו

מייצרת מייבשים וקטליזאטורים וחברת Halox יצרנית פיגמנטים אנטי-קורוזיביים. 

להלן מספר דוגמאות של התוספים המובילים.

Waxes
Anti blocking
Anti foaming

Wetting agents
Anti corrosives

Disperse agents



חומרים משמרים
מוצרי IN CAN – מיועדים לצבעים וציפויים במיכלים. מובילים בקטגוריה זו:

Isothiazolinone - CMIT 1.5, לצבעים וציפויים על בסיס מים
CMED - מכיל HCHO Donor - פעיל בשחרור איטי לשימור לאורך זמן

MBIT - בעל אפקט חזק, מכסה ספקטרום רחב של מיקרואורגניזמים

מוצרי DRY FILM - המיועדים לצבעים וציפויים במצב יבש על הקיר. מובילים בקטגוריה זו:

SB-לשימוש גם בצבעי עץ ו ,Glycol על בסיס - OIT 45
OIT 46 - על בסיס מים, לשימוש בצבעים דקורטיביים

DCOIT - לצבעי חוץ, בשחרור איטי ובעל אפקט ארוך טווח 

רחוב הצורן 4, נתניה
ת.ד. 8605 נתניה 42504

טלפון: 09-9500040
פקס: 09-9569912

www.dormeco.co.il
info@dormeco.co.il

מלאנים
גם בקטגוריה זו, מייצגת דורמקו ספקים איכותיים לחמרי הגלם הבסיסיים לעולם הצבע 

והפלסטיק.   

Kaolin
Airwhite

Blanc Fixe
 Barite

מערכות גיוון
חברת דורמקו הינה הנציגה הבלעדית של חברת CPS יצרנית הקולורנטים ומכונות הגיוון. 

CPS מייצגת מתן פתרון מלא בנושא הגיוון למפעל הצבע הכולל: דוגמאות של מערכות גיוון 
מובילות, תוכנות הפעלה, מיקסרים ושייקרים, תחנת מיקסרים הכוללת רובוט וייצור הקולורנטים. 

להלן מספר דוגמאות של המכונות המובילות.

Universal colorants
WB colorants
SB colorants

Industrial application
Epoxy Polyurethan

שרפים
דורמקו מציעה שרפים סינתטיים מיוחדים מתוצרת NUPLEX )לשעבר AKZO NOBEL( לצבעי 

תעשייה על בסיס אלקידי, פוליאסטר, אקרילי ועל בסיס מים, עם ממיס סולבנטי וממיס מים. 
SERKIM - שרפים סינתטיים לצבעי תעשיה ועץ על בסיס אלקידי

VIVERSO - )לשעבר חטיבת השרפים של BAYER( – שרפים פוליאולים, פוליאקרילט

להלן מספר דוגמאות של השרפים המובילים.

Long Alkyds
Medium Alkyds

Short Alkyds
Maleic Resin

Water Base Resins
Tall oil, Polyesther polyols

Acrylic Polyols
Aqueous Dispersions of Acrylic Polymers

לקבלת מידע נוסף ומפורט על הסוגים השונים ובהתאם ליישום, ניתן להיכנס לאתרי הספקים המופיעים תחת לשונית 
“ספקים” באתר האינטרנט של “דורמקו” www.dormeco.co.il וכן לפנות לנציג תחום הצבעים בחברתנו.


