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Pure
Performance
Spójna koncepcja bazująca na rzetelnym przygotowaniu, począwszy od określenia problemu, a kończąc na rozwiązaniu posprzedażowym. Nasz sukces opiera
się na korzyściach klienta.
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Rozwój – organiczny i naturalny
Chemicy i inżynierowie w laboratorium DST-CHEMICALS każdego dnia intensywnie pracują nad
rozwojem innowacyjnych produktów, mających zastosowanie w niskich temperaturach. Produkty
te są rozwiązaniem dla wyzwań, przed którymi każdego dnia stają nasi klienci. Wyzwaniem jest
czas przydatności jak i obniżone zużycie energii.
Rozwój produktów odbywa się poprzez wyjście od potrzeb klienta: wszystkie produkty są
opracowywane pod kątem konkretnych wyzwań u klienta – znajdziemy również właściwe
rozwiązanie dla Państwa potrzeb.

Uzgodnienie potrzeb – analityczne i angażujące
DST-CHEMICALS pomaga zoptymalizować przepływ produkcji. Rzetelny przegląd myjni i samego
procesu produkcyjnego daje pogląd na sytuację. Klient przekazuje czytelną informację na temat
wyzwań i pożądanego wyniku. Próbki olejów i detali do testów skuteczności mycia przekazywane
są do DST-CHEMICALS Tech Center w Kolding.

Test i analiza – rzetelna i szczegółowa
DST-CHEMICALS Tech Center przeprowadza testy separacji oleju/emulsji, jak i testy skuteczności mycia. Oleje są sprawdzane i analizowane w stosunku do produktów DST-CHEMICALS,
tak, aby zapewnić wybór odpowiedniego produktu.

Wdrożenie – dokładne i kompletne
Czyszczenie urządzenia i jego konwertowanie przeprowadzane jest przez doświadczonych
techników serwisowych DST-CHEMICALS. W trakcie okresu testowego technik serwisowy
zbiera na bieżąco informacje odnośnie rozwoju w firmie klienta, aby zapewniać uzyskanie
uzgodnionego wyniku ku zadowoleniu klienta.

Sukces – determinacja i jakość
Określony wcześniej wynik jest osiągany. Personel szkolony jest w zakresie użytkowania produktów
DST-CHEMICALS, m.in. uzupełniania produktu i kontroli kąpieli. Zawierana jest również umowa o
konwertowaniu dalszych urządzeń i regularnych przyszłych wizyt serwisowych.

Serwis – wszechstronność i elastyczność
Technicy serwisowi DST-CHEMICALS przyjeżdżają na umówione wizyty i sprawdzają jakość
czystości, stan kąpieli i ogólnie cały proces mycia. Jeśli jest to możliwe, wspólnie z klientem
dokonuje się oceny procesu. Wypełniany jest raport serwisowy, a technik serwisowy służy
doradztwem osobie odpowiedzialnej za myjnię.
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Więcej niż
produkt
W nowoczesnym przemysłowym procesie produkcyjnym nie ma miejsca
na błędy i przy coraz intensywniejszej konkurencji, ogólnie rzecz biorąc, to
właśnie drobne szczegóły często mają duże znaczenie.
Produkty DST-CHEMICALS opracowywane są pod kątem specyficznych
potrzeb klientów. Oznacza to, że wszystkie produkty są odpowiednie i potrzebne,
z pewnością nie mniej ważne jest, że kiedy trafiają na rynek, są przetestowane.

Rasmus Petræus
Zawodowy Triathlonista
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Technologia produktowa DST-CHEMICALS® umożliwia odtłuszczanie i
czyszczenie już w temperaturze otoczenia. Inwestycje w badania i rozwój,
w zawansowanym technologicznie laboratorium w Kolding, przynoszą naszym
klientom poprawę wyników, które są tak ważne.

Odtłuszczanie i
czyszczenie części
Środki odtłuszczające DST-DEGREEZ® firmy DSTCHEMICALS są udokumentowaną koncepcją przyjazną
dla środowiska, do odtłuszczania wszystkich typów elementów metalowych, od miedzi i mosiądzu, do aluminium, stali
i żeliwa.
Produkty różnią się co do wartości pH, od lekko kwaśnych,
poprzez neutralne, do lekko zasadowych i działają już w
temperaturze od 35°C.

Zabezpieczenie antykorozyjne
DST-CHEMICALS dysponują serią środków antykorozyjnych
na bazie wody do zabezpieczania powierzchni metali:
DST-PAS®. Produkty te wyróżniają się tym, że są dopasowane do różnych typów metali, obróbki wtórnej jak i
wymogów pasywacji.
Prawidłowe zabezpieczenie antykorozyjne danego przedmiotu zależy m.in. od czystości elementów metalowych
przed ich zabezpieczeniem przed korozją, stopów metali,
wilgotności powietrza itd.

Produkty działają demulgująco, tzn. olej zostaje odseparowany od roztworu myjącego i może zostać usunięty z
kąpieli przy pomocy separatora oleju. Wydłuża to znacznie
czas przydatności kąpieli, redukuje liczbę postojów produkcji
i ilość ścieków do utylizacji.

Środki do usuwania rdzy
Na ciągle rosnącym rynku przyjaznych dla środowiska
pracy środków czyszczących usuwających rdzę, DSTCHEMICALS wprowadziła na rynek niezwykle efektywne
produkty pod marką DERUST®.
DERUST® usuwają szybko i efektywnie nawet najbardziej
trudno usuwalną rdzę. Produkty te są równocześnie w
100% biodegradowalne, mają neutralne pH i nie wymagają
oznakowania. Oznacza to ostateczne pożegnanie z kąpielami kwasowymi i trawiącymi.

Czyszczenie po gratowaniu
termicznym lub chemicznym.
Portfel produktów DST-CHEMICALS® obejmuje serię produktów do czyszczenia po termicznym lub chemicznym gratowaniu. Produkty DST-DEBURR®, zastępują dotychczas
znane kąpiele trawiące, mają neutralne pH i są łatwo biodegradowalne, jak również nie wywołują podrażnień skóry.
Jakość mytych detali poprawia się w znaczący sposób,
ponieważ użycie DST-DEBURR® za jednym razem usuwa
warstwę utlenioną i równocześnie zapewnia tymczasowe
zabezpieczenie antykorozyjne – przeciwnie do tradycyjnego
wytrawiania, które powoduje szybką korozję części.
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Przemyślany rozwój
produktu
W dziale rozwoju produktu koncentrujemy się na rozwoju najlepszych
na rynku produktów w naszym obszarze działalności. Równocześnie
decydujące dla nas znaczenie ma fakt, że możemy chronić zarówno
środowisko pracy, jak i otoczenie.
Dla zadowolenia tych, którzy używają naszych produktów każdego dnia
– i dla przyszłych pokoleń.

Testy produktów DST-CHEMICALS wykazują, że są one:

• Biodegradowalne
• Nie bioakumulują się
• Nie podrażniają skóry
DST-CHEMICALS działa zgodnie z przepisami rozporządzenia REACH. Oznacza to, że dział
rozwoju we wszystkich aspektach bierze pod uwagę i na bieżąco śledzi problematyczne substancje
SVHC znajdujące się na liście kandydackiej rozporządzenia REACH. Produkty te nie są używane
w produktach DST-CHEMICALS. Ponadto zawsze aktualizowane są arkusze bezpieczeństwa,
zgodnie z najnowszym rozporządzeniem REACH.
Biodegradowalność i brak zdolności bioakumulacji oznacza, że produkty podczas użytkowania
nie są szkodliwe dla środowiska, a roztwory myjące mogą zostać odprowadzone w bezpieczny
sposób.
Wszystkie produkty DST-CHEMICALS są na bazie wody i nie zawierają żadnych niebezpiecznych
lub problematycznych dla środowiska substancji. Równocześnie nie wywołują podrażnień
skóry, co oznacza, że pracownicy mogą pracować z produktami bez problemów ze środowiskiem
pracy, oczywiście pod warunkiem zachowania zwykłych środków ostrożności.
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Razem tworzymy
przyszłość
Rozwój produktu i unikalna koncepcja to oczywiste
korzyści dla klienta.
Nasi klienci stoją każdego dnia przed wyzwaniem oferowania szybszej dostawy i lepszej jakości,
równocześnie z obniżeniem zużycia energii, emisji CO2, jak i obciążenia środowiska naturalnego.
W DST-CHEMICALS koncentrujemy się nad znalezieniem rozwiązań właśnie dla tych wyzwań.
Jednym z naszych najważniszych elementów przewagi konkurencyjnej jest to, że należymy do
liderów rozwoju w branży.
Dlatego tak ważnym jest podkreślenie, że koncepcja Pure Performance jest korzystna dla
wszystkich. Daje to klientowi pewność i bezpieczeństwo tego, że posiadamy odpowiedni
produkt, który może sprostać wyzwaniom klienta. Po wdrożeniu produktu, odwiedzamy nadal
klienta, aby upewniać się, że wszystko przebiega zgodnie z planem. Równocześnie nasi klienci,
jako pierwsi korzystają z badań i rozwoju, jakie mają miejsce w naszym laboratorium w Danii. W ten
sposób zapewniamy razem optymalne rozwiązania i tworzymy przyszłość.
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O firmie
DST-CHEMICALS
Od czasu utworzenia firmy w 1987 roku, DST-CHEMICALS
zdołała opracować i wyprodukować innowacyjne produkty w
obszarze odtłuszczania, czyszczenia i obróbki powierzchni.
Firma od początku istnienia odnotowuje ciągły wzrost.
Dzisiaj produkty są eksportowane na wiele rynków w Europie, Azji i Ameryki Północnej. W 2011 r. DST-CHEMICALS
utworzyła spółkę zależną w Bangalore w Indiach, gdzie
odbywa się produkcja i dystrybucja produktów do klientów
w Indiach i na pobliskich rynkach. Spółki zależne znajdują
się ponadto w Szwecji, Niemczech i Francji, a w Polsce
jest biuro sprzedaży. Ponadto na wielu rynkach udzielane
jest wsparcie poprzez starannie dobranych dystrybutorów,
którzy również intensywnie pracują nad rozpowszechnianiem naszych efektywnych, ograniczających koszty i
przyjaznych dla środowiska produktów.
DST-DEGREEZ®, DERUST®, DST-PAS® jak i DSTDEBURR®, każda z tych marek z osobna reprezentuje
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swój unikalny obszar w zakresie obróbki powierzchni.
Wszystkie marki towarowe należą do DST-CHEMICALS®.
Decydujące znaczenie dla naszej filozofii biznesowej ma to,
że produkty wprowadzane przez nas na rynek, przynoszą
najistotniejsze dla naszych klientów korzyści.
Dlatego w DST-CHEMICALS stale i na dużą skalę inwestujemy w nasz dział rozwoju. Dział ten jest ważną i naturalną częścią naszej koncepcji i decydującym czynnikiem
naszej czołowej pozycji na rynku. Cały rozwój produktu
odbywa się nadal w naszej siedzibie w Kolding, w supernowoczesnym laboratorium, gdzie również odbywa się
główna część produkcji.

Lepszy
efekt,
mniejsze
zużycie

FAKTY
• Znacząco zredukowane
zużycie energii
• Optymalizacja procesu
• Wydłużenie czasu
przydatności kąpieli
• Mniej ścieków
• Mniejsze zużycie wody
• Niższa emisja CO2
• Znacznie poprawione
środowisko pracy
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