
 
 

1. Urychlovače: 
  
      1.1     Prášky smáčené olejem a „dry liquid“: 
 
Název Aktivní složka %  Popis/použití 
Chemuniol 
HMT 

hexametylen 
tetramin 

min. 
97 

Pomalý urychlovač pro velkoobjemové pryžové výrobky. Sekundární 
urychlovač pro thiazolovou skupinu urychlovačů. Používa se do směsí 
pro výrobu technické a tvrdé pryže.  
Donor metylénu pro adhezní systémy na bázi rezorcinolu pro nánosové 
směsi na textilní kord a ocelokord. 

Chemuniol 
ZBPD - 67 

dibutyldithio 
fosfát Zn 
na silice 

67 Nevykvétající a nesbarvující speciální urychlovač pro EPDM a další 
diénové kaučuky, neuvoĺňující N-nitrosoamíny 

 
 

Chemuniol 
ZBOP - 75 

butyl, 2-
etylhexyldithio 

fosfát Zn 
na silice 

75 Speciální nevykvétající a nesbarvující urychlovač pro rychlou 
vulkanizaci EPDM a další diénové kaučuky, neuvoĺňující N-
nitrosoamíny 
 

   
     

          1.2. V kaučuku předdispergované granuláty: 
 
Název Aktivní složka %  Popis/použití 
Granchem  
CBS - 80 

N-cyklohexyl-2-
benzthiazolsulfenamid 

80 Typický urychlovač sírové vulkanizace se zpožděným účinkem 
pro kaučukové směsi na bázi dienových kaučuků typu EPDM, 
NR, BR, SBR. Obzvlášť vhodný pro pneumatikářské aplikace 
a anti-vibrační elementy. 

    
Granchem 
DPG -70 

N,N´-difenylguanidin 70 Sekundární urychlovač pro přírodní i syntetický kaučuk.  
Jako sekundární urychlovač v kombinaci se sulfenamidy pro 
běhounové směsi a pro směsi s obsahem siliky. 

Granchem 
DPTT -75 

dipentametylentiuram 
tetrasulfid 

75 Ultraurychlovač pro přírodní a syntetické kaučuky, vulkanizační 
činidlo pro bezsírovou vulkanizaci anebo vulkanizaci s nízkym 
obsahem síry. Donor síry. V CSM kaučuku společně s MBTS. 

Granchem  
ETU - 80 

etylenthiomočovina 80 Ultraurychlovač pro polychloroprenový kaučuk. Je aktivní při 
nízkých teplotách. 

Granchem 
HMT - 80 

hexametylén tetramín 80 Pomalý urychlovač pro velkoobjemové pryžové výrobky. Může 
se taktéž použít jako sekundární urychlovač pro thiazolovou 
skupinu urychlovačů. Používá se do směsí pro výrobu technické 
a tvrdé pryže. 
Donor metylénu pro ahezní systémy na bázi rezorcinolu pro 
nánosové směsi na textilní kord a ocelokord. 

Granchem 
MBT -75 
 
Granchem 
MBT-80 

2-merkaptobenzthiazol 75 
 
 

80 

Rychlý urychlovač vulkanizace vhodný pro většinu běžných 
dienových kaučuků. Může se použít jako samostatný urychlovač, 
ale častěji se používá jako složka různých urychlovacích 
systémů, kde je disperze práškového MBT kritická. 



Granchem 
MBTS -75 
 
 
Granchem 
MBTS-80 
 
 

2,2΄-dibenzothiazyl 
disulfid 

75 
 
 
 

80 

Středně rychlý urychlovač vulkanizace vhodný pro většinu 
běžných dienových kaučuků. Může se použít jako samostatný 
urychlovač, ale časteji se používá jako složka různých 
urychlovacích systémů, kde je disperse práškového MBTS 
kritická.  
V sírou modifikovaném CR působí jako retarder navulkanizace. 

Granchem 
TBBS - 80 

N-tercbutyl-2-
benzthiazolsulfenamid 

80 Klasický primární urychlovač pro sírovou vulkanizaci dienových 
kaučuků, jako jsou EPDM, NR, BR, SBR, poskytující rychlou 
a efektivní vulkanizaci. Použití především v pneumatikářských 
směsích a ve směsích na výrobu anti-vibračních členů. 

Granchem 
TBzTD -70 

tetrabenzylthiuram 
disulfid 

70 Urychlovač a donor síry, neuvoĺňující N-nitrosoaminy. 
Ultrarychle působící primární anebo sekundární urychlovač 
přírodního a syntetických kaučuků. Vulkanizační činidlo pro 
bezsírnou vulkanizaci anebo vulkanizaci s nízkým obsahem síry. 

Granchem 
TDEC - 75 

tellurium 
dietyldithiokarbamát 

75 Ultrarychlý primární anebo sekundární urychlovač  pro přírodní i 
syntetický kaučuk, specielně EPDM. 

Granchem 
TETD - 80 

tetraetylthiuramdisulfid 80 Velmi rychlý urychlovač vulkanizace s prodĺouženou 
zpracovatelskou bezpečností pro přírodní a syntetické kaučuky. 
Také se používá jako donor síry a vulkanizační činidlo pro 
bezsírnou vulkanizaci anebo vulkanizaci s nízkým obsahem síry. 

Granchem 
TMTD - 80 

tetrametylthiuram 
disulfid 

80 Ultraurýchlovač vulkanizace přírodního a syntetických kaučuků. 
V tzv. „bezsírovych“ vulkanizačních systémech účinkuje jako 
donor síry a vulkanizační činidlo, poskytujíci vulkanizáty s 
vynikající odolností vůči tepelnému starnutí, dobrou trvalou 
deformací a odolností vůči reverzi. 

Granchem 
TMTM - 80 

tetrametylthiuram 
monosulfid 

80 Ultraurychlovač   v různých urychlovacích systémech pro 
přírodní a syntetické kaučuky. Vulkanizační činidlo pro 
vulkanizaci s nízkým obsahem síry. 

Granchem 
ZBEC - 70 

dibenzyldithiokarbamát 
zinečnatý 

70 Ultraurychlovač pro přírodní a syntetické kaučuky, speciálně pro 
kontinuální vulkanizaci EPDM, neuvolňujíci N-nitrosoaminy. 

Granchem 
ZBPD - 50 

dibutyldithiofosfát 
zinečnatý 

50 Nevykvétající a nesbarvující speciální urychlovač pro EPDM 
a další dienové kaučuky, neuvolňující N-nitrosoaminy. 

Granchem 
ZBOP - 50 

dialktyldithiofosfát 
zinečnatý 

50 Speciální nevykvétající a nesbarvující urychlovač pro rychlou 
vulkanizaci EPDM a další dienové kaučuky, neuvolňující N-
nitrosoaminy. 

Granchem 
ZDBC - 75 

dibutyldithiokarbamát 
zinečnatý 

75 Ultraurychlovač  pro vulkanizaci všeobecně používaných 
kaučuků. V dávkování pod 1 dsk nevykvétající, kombinovatelný 
s jinými dithiokarbamáty. 

Granchem 
ZDEC - 75 

dietylditiokarbamát 
zinečnatý 

75 Ultraurychlovač  pro vulkanizaci všeobecně používaných 
kaučuků. V dávkování pod 1 dsk nevykvétající, kombinovatelný 
s jinými dithiokarbamáty. 

Granchem 
ZDMC – 70 
 
Granchem 
ZDMC - 80 

dimetylditiokarbamát 
zinečnatý 

70 
 
 

80 

Ultraurychlovač  pro vulkanizaci všeobecně používaných 
kaučuků.  
V dávkování pod 1 dsk nevykvétající, kombinovatelný s jinými 
dithiokarbamáty. 

 
 
 

 



1.2. Mikrogranuláty  
 
Název Aktivní složka % Popis/použití 
CBS/MG N-cyklohexyl-2-

benzthiazolsulfenamid 
min. 
95 

Urychlovač vulkanizace se zpožděným účinkem pro dienové 
kaučuky. Toto dovoluje prodĺoužit náročné míchání a zpracování 
při vysoké teplotě bez problémů způsobených navulkanizací.  

MBS/MG 2-(4-morfolintio) 
benzthiazol 

min. 
95 

MBS je vysokomodulový rychlý urychlovač se zpožděným 
účinkem, dodávající vulkanizátu výborné mechanické 
a dynamické vlastnosti a dobré stárnutí. Při zpracování je velmi 
bezpečný. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




