
2. Vulkanizačné činidlá: 
  
 

         2.1. Prášky zmáčané olejom: 
 
Názov Aktívna zložka % Popis/použitie 
Chemuniol 
IS - 67 

nerozpustná síra 
min. 90%, plus 33% 
oleja 

67 Vulkanizačné činidlo pre prírodný a syntetické kaučuky. Obsahuje 
polymérnu síru, ktorá sa nerozpúšťa v kaučuku, preto nedochádza 
k jej výkvetu. Pre túto svoju charakteristiku sa používa do 
kaučukových zmesí, u ktorých by výkvet negatívne vplýval na 
potrebnú konfekčnú lepivosť nánosových, vysoko plnených 
kaučukových zmesí. 

Chemuniol 
IS - 80 

nerozpustná síra 
min. 90%, plus 20% 
oleja 

80 Vulkanizačné činidlo pre prírodný a syntetické kaučuky. Obsahuje 
polymérnu síru, ktorá sa nerozpúšťa v kaučuku, preto nedochádza 
k jej výkvetu. Pre túto svoju charakteristiku sa používa do 
kaučukových zmesí, u ktorých by výkvet negatívne vplýval na 
potrebnú konfekčnú lepivosť nánosových, vysoko plnených 
kaučukových zmesí. 

Chemuniol 
SIS - 80 

zmes nerozpustnej 
a rozpustnej síry 
60:40, plus 20% 
oleja 

50 / 
30 

Vulkanizačné činidlo pre prírodný a syntetické kaučuky. Obsahuje 
polymérnu síru, ktorá sa nerozpúšťa v kaučuku, preto nedochádza 
k jej výkvetu. Olejovaná forma produktu prispieva k vytvoreniu 
nezávadného pracovného prostredia, znižuje straty účinnej látky pri 
manipulácii a vmiešavaní do kaučukových zmesí a zabraňuje tvorbe 
výbušnej zmesi síry so vzduchom. 

Chemuniol 
S 

síra mletá 
olejovaná, 3% oleja 

min. 
97 

Vulkanizačné činidlo pre prírodný a syntetické kaučuky. Olejovaná 
forma produktu prispieva k vytvoreniu nezávadného pracovného 
prostredia, znižuje straty účinnej látky pri manipulácii a vmiešavaní 
do kaučukových zmesí a zabraňuje tvorbe výbušnej zmesi síry so 
vzduchom. 

 
 

2.2. V kaučuku preddispergované granuláty: 
 
Názov Aktívna zložka % Popis/použitie 
Granchem  
IS - 65 

nerozpustná síra, 
min. 90% 

65 Vulkanizačné činidlo pre prírodný a syntetické kaučuky. Obsahuje 
polymérnu síru, ktorá sa nerozpúšťa v kaučuku, preto nedochádza k jej 
výkvetu. Pre túto svoju charakteristiku sa používa do kaučukových 
zmesí, u ktorých by výkvet negatívne vplýval na potrebnú konfekčnú 
lepivosť nánosových, vysoko plnených kaučukových zmesí. 
Granulovaná forma produktu prispieva k vytvoreniu nezávadného 
pracovného prostredia, znižuje straty účinnej látky pri manipulácii a 
vmiešavaní do kaučukových zmesí 
 

Granchem  
S – 80 
 
 
 
Granchem 
S – 80/SBR 
 

rozpustná síra   80 
 
 
 
 
 

80 

Vulkanizačné činidlo pre prírodný a syntetické kaučuky. Granulovaná 
forma produktu prispieva k vytvoreniu nezávadného pracovného 
prostredia, znižuje straty účinnej látky pri manipulácii a vmiešavaní do 
kaučukových zmesí a zabraňuje tvorbe výbušnej zmesi síry so 
vzduchom.  
SBR kaučuk ako nosič garantuje vysokú kompatibilitu 
s pneumatikárskymi kaučukmi v kaučukových zmesiach na ich báze. 



Granchem 
SIS - 75 

zmes nerozpustnej 
a rozpustnej síry 

37,5  
37,5 

Vulkanizačné činidlo pre prírodný a syntetické kaučuky. Obsahuje 
polymérnu síru, ktorá sa nerozpúšťa v kaučuku, preto nedochádza k jej 
výkvetu. Granulovaná forma produktu prispieva k vytvoreniu 
nezávadného pracovného prostredia, znižuje straty účinnej látky pri 
manipulácii a vmiešavaní do kaučukových zmesí. 

Granchem  
DTDM - 80 

4,4'-
ditiodimorfolín 

80 Nesfarbujúci donor síry pre prírodný aj syntetické kaučuky. Môže sa 
použiť ako čiastočná/ úplná náhrada síry vo vulkanizačných 
systémoch. 
Preddispergovaná forma umožňuje rýchle a homogénne rozmiešanie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




