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Ti KEM Hungary Kft.: a családi tulajdonban lévő kereskedelmi 
vállalkozás 2006-ban kezdte meg tevékenységét a Ti KEM Doo 
Zágráb magyarországi társirodájaként. A Ti KEM Cégcsoport 
azóta Magyarországon és Horvátországon kívül a régió több 
országában is képviselteti magát, Szerbiában, Boszniában. 
Export-Import tevékenységével lefedi Közép- és Dél-Európa 
országait, Lengyelországtól egészen Észak-Macedóniáig. Főbb 
ipari területeink: Festékipar, Építőipar, Tisztítószeripar, 
Autóipar, Vízkútfúrás, Kenőanyagipar stb. 
Az alapítók mélyreható elméleti és sokéves gyakorlati 
tapasztalattal rendelkeznek a vegyipari,- és építőipari 
alapanyagok kereskedelme terén.

Cégünk a fúrási iszaptechnológia sokéves tapasztalata és a 
magyar felhasználók igényeinek megfelelő, jól bevált termékek 
forgalmazása mellett, európai gyártásból származó, modern 
fúrási termékek hazai bevezetésével is büszkélkedhet. 
Ezen magasabb technikai színvonalú típusok segítségével a 
fúrási munkák eredményesebbé, hatékonyabbá, és nem 
utolsósorban költséghatékonyabbá is válhatnak. 
Cégünk a környezetvédelem szempontjait prioritásként kezeli; 
az általunk forgalmazott termékek környezetet kímélő, 
természetes  és/vagy természetes alapú polimerek.
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TiKEM Disp-L / Lamsperse 100 (diszpergálószer)

TiKEM XG (xantán gumi)

Biopolimer, elsősorban viszkozitásnövelő és szuszpendáló 
anyagként javasolt.
A xantán gumi alapú fúróiszap 150°C-ig használható, agresszív 
talajvizes, sósvizes környezetben is kifejezetten jól teljesít. 
Viszkozitásprofilja a bentonit szuszpenzióhoz hasonló ezért 
nagy hatékonyság jellemzi. 
Kiváló furatstabilizáló hatása révén nagy átmérőjű furatokhoz is 
ajánlható. 
A mikrobiológiai stabilitása jobb, mint a guar gumié, azonban 
szobahőmérsékleten max. 48 órán belül fel kell használni. 
Ezáltal viszont kifejezetten előnyös olyan, környezetvédelmi 
szempontból szigorú előírású munkálatoknál, ahol a gyors 
biológiai lebomlás vagy a biopolimer felhasználás előírásként 
szerepel.

TiKEM POL 533 (szuszpenzió)

Szintetikus, vízben jól oldódó, folyékony polimer, amely 
főképpen a bentonit fúróiszap felerősítésére, ún. extender-ként 
funkcionál.
Nem toxikus, felhasználókra, környezetre sem káros. Magas 
minőségi követelményeknek felel meg, a nehézfémeket teljes 
mértékig kizárják a gyártás során, így króm, kadmium, arzén, 
cink, ólom részecskéktől és aromás vegyületektől teljes 
mértékben mentes.
Viszkózus folyadék, bentonit iszapban gyorsan oldódik, minden 
területen felhasználható, ahol a bentonit szuszpenzió egyébként 
használatos, horizontális fúrási körülmények között is.

diszpergálószer
homogén oldat

TiKEM Disp-L
Lamsperse 100 

fúrófolyadék
nagy mennyiségű furadék

folyadékban tartása
kiülepítés

25 kg/kanna
600 kg/pal
900kg/pal

TiKEM XG
biopolimer

viszkozitásnövelő
szuszpendáló

kb. 2 nap
biopolimer

25 kg/zsák
1000 kg/palfúrófolyadék

1,5-4 kg/m

TiKEM POL 533
bentonit fúróiszap 

hatékonyság növelése
kb. 3-4 nap

nem toxikus
25 kg/zsák

1000 kg/palfúrófolyadék
0,5-2 kg/m

TiKEM PAC-R NFE (gyorsolódó)

25 kg/zsák
1000 kg/pal

25 kg/zsák
1000 kg/palTiKEM Stop


