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Parametr Wartość Metoda badań

barwa, stopnie w skali Pt-Co <20 [°Hz] ISO 6271

temperatura zapłonu >230 [°C] ISO 2592

substancje lotne (150°C/2h) <0.20 [% m/m]
Metoda własna 
Grupy Azoty 
ZAK S.A.

tereftalan bis(2-etyloheksylu) >98.0 [% m/m] GC

gęstość w 20°C
>0.980 [g/cm3]  
<0.985 [g/cm3]

ISO 12185

wolne kwasy w przeliczeniu na kwas ftalowy <0.01 [% m/m] ISO 1385/IV

woda <0.1 [% m/m] ISO 760

Parametr Wartość Metoda badań

barwa, stopnie w skali Pt-Co <20 [°Hz] DIN ISO 6271

temperatura zapłonu >206 [°C] ISO 2592

substancje lotne (150°C / 2h) <0.4 [% m/m]
Metoda własna 
Grupy Azoty  
ZAK S.A.

estry w przeliczeniu na  
ftalan bis(2-etyloheksylu)

>99.5 [% m/m] ISO 1385/V

ftalan bis(2-etyloheksylu) >99.5 [% m/m] GC

gęstość w 20°C
>0.983 [g/cm3] 
<0.986 [g/cm3]

ISO 12185

wolne kwasy w przeliczeniu na kwas ftalowy <0.010 [% m/m] ISO 1385/IV

woda <0.10 [% m/m] ISO 760

zawartość metali
Cd
Sn
Zn
Ba
Ca

<0.1 [ppm]
<1.0 [ppm]
<10 [ppm]
<1.0 [ppm]
<10 [ppm]

Metoda własna 
Grupy Azoty  
ZAK S.A. ICP-OES

absorbancja (220-340 nm; ekstrakt 
wodny S2)

 <0.3

Metoda własna Grupy  
Azoty ZAK S.A. na podstawie 
Farmakopei Europejskiej  
(8 wydanie 2013) 

substancje redukujące (ekstrakt wodny; 
KMnO4)

 <20 [ml]
Farmakopeia Europejska  
(8 wydanie 2013)

Produkt ten jest efektem reakcji naszego 2-EH oraz kwasu PTA, używanego także  

w produkcji butelek PET. W przeciwieństwie do plastyfikatorów ftalanowych, Oxoviflex®  

nie podlega ograniczeniom prawnym i aplikacyjnym – nie jest substancją stwarzającą 

zagrożenie zgodnie z kryteriami klasyfikacji rozporządzenia CLP.

W przeważającej liczbie przypadków Oxoviflex® jest doskonałym substytutem dla 

plastyfikatorów ftalanowych. Oxoviflex® został zarejestrowany zgodnie z Rozporządzeniem 

(WE) nr 1907/2006 (REACH).

www.oxoplast.com/plastyfikatory/oxovifl ex/ www.oxoplast.com/plastyfikatory/oxoplast-medica/

Oxoplast Medica® jest odpowiedzią na zapotrzebowanie z sektora medycznego PCW

i jest przede wszystkim stosowany do wyrobu woreczków na krew. Oxoplast Medica® spełnia 

najwyższe kryteria jakościowe wymagane przez rynek oraz wytyczne europejskiej farmakopei.

Oxoplast Medica® nie podlega autoryzacji zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006

(REACH) ze względu na jego specjalistyczne zastosowanie.

PLASTYFI KATORY PLASTYFI KATORY

Oxoviflex® jest naszą

odpowiedzią na rosnące

zainteresowanie

rynku przetwórstwa PCW

plastyfikatorami nieftalanowymi.

To nowoczesny plastyfikator, 

który z powodzeniem może 

być stosowany w produktach 

mających bezpośredni kontakt  

z żywnością i w zabawkach.

Oxoplast Medica®

jest odpowiedzią

na zapotrzebowanie PCW

z sektora medycznego.

Nazwa handlowa:  
Oxoviflex®

Nazwa chemiczna:  
tereftalan bis(2-etyloheksylu)

CAS: 6422-86-2
Status REACH: DEHT 

zarejestrowany 06/09/2012

Nazwa handlowa: 
Oxoplast Medica®
Nazwa chemiczna: 
Ftalan bis(2-etyloheksylu)

CAS: 117-81-7
Status REACH: DEHT
zarejestrowany 20/09/2010

Oxoplast Medica®Oxoviflex®



Oxoplast® PHOxoplast® O

Parametr Wartość Metoda badań

barwa, stopnie w skali Pt-Co <30 [°Hz] DIN ISO 6271

temperatura zapłonu >206 [°C] ISO 2592

substancje lotne (150°C/2h) <0.4 [% m/m]
Metoda własna 
Grupy Azoty  
ZAK S.A.

estry w przeliczeniu  
na ftalan bis(2-etyloheksylu)

>99.5 [% m/m] ISO 1385/V

ftalan bis (2-etyloheksylu) >99.5 [% m/m] GC

gęstość w 20°C
>0.983 [g/cm3]  
<0.986 [g/cm3]

ISO 12185

wolne kwasy w przeliczeniu na kwas ftalowy <0.010 [% m/m] ISO 1385/IV

woda <0.10 [% m/m] ISO 760

Parametr Wartość Metoda badań

barwa, stopnie w skali Pt-Co <30 [°Hz] DIN ISO 6271

temperatura zapłonu >220 [°C] ISO 2592

substancje lotne (150°C / 2h) <0.4 [% m/m]
Metoda własna 
Grupy Azoty  
ZAK S.A.

estry w przeliczeniu na  
ftalan bis(2-propyloheptylu)

 >99.5 [% m/m] ISO 1385/V

gęstość w 20°C
>0.960 [g/cm3] 
<0.965 [g/cm3]

ISO 12185

wolne kwasy w przeliczeniu na kwas ftalowy <0.01 [% m/m] ISO 1385/IV

woda <0.1 [% m/m] ISO 760

Aby zapewnić naszym klientom pełne bezpieczeństwo prawne w zakresie jego szerokich pól 

zastosowań jesteśmy w trakcie jego autoryzacji zgodnie z procedurami REACH.

Oxoplast® O został zarejestrowany zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Podlega procedurze udzielania zezwoleń.

Oxoplast® PH ze względu na niską lotność jest doskonałym rozwiązaniem dla produktów 

funkcjonujących w otoczeniu wysokich temperatur – kable, elementy wyposażenia 

samochodów.

Oxoplast® PH posiada również dużą odporność na warunki atmosferyczne, dlatego jest 

wybierany przez producentów zadaszeń i powłok. Oxoplast® PH został zarejestrowany zgodnie 

z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH).

PLASTYFIKATORY PLASTYFI KATORY

Oxoplast® O

jest plastyfikatorem

o najdłuższej tradycji

produkcyjnej.

Oxoplast® PH jest 

plastyfikatorem wyższego 

rzędu (C10) stosowanym

w przetwórstwie PCW.

Nazwa handlowa:  
Oxoplast®O

Nazwa chemiczna:  
Ftalan bis(2-etyloheksylu) 

CAS: 117-81-7
Status REACH: DEHP

 zarejestrowany 20/09/2010

Nazwa handlowa: 
Oxoplast® PH
Nazwa chemiczna: 
Ftalan bis(2-propyloheptylu)

CAS: 53306-54-0
Status REACH: DPHP
zarejestrowany 23/11/2010

www.oxoplast.com/plastyfikatory/oxoplast-o/ www.oxoplast.com/plastyfikatory/oxoplast-ph/
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Precyzja i doświadczenie w produkcji jest podstawą wysokiej renomy, jaką cieszy się nasz 2-EH 

wśród odbiorców – producentów dodatków paliwowych, plastyfikatorów, akrylanów i innych

produktów chemicznych.

2-EH jest zarejestrowany zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH).

1Parametry gwarantowane przez producenta oznaczane w przypadku reklamacji. 1Parametry gwarantowane przez producenta oznaczane w przypadku reklamacji.

Starannie prowadzony proces produkcyjny gwarantuje naszym klientom produkt spełniający 

wszystkie wymogi w zakresie przetwórstwa do akrylanów, octanów, rozpuszczalników oraz 

innych substancji stosowanych głównie w przemyśle farb i lakierów.

n-Butanol został zarejestrowany zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH).

ALKOHOLE OXO

n-Butanol jest naszym 

drugim co do wielkości 

produkcji alkoholem OXO.

n-Butanol2-Etyloheksanol

Nazwa handlowa:  
2-Etyloheksanol /2-EH/

Nazwa chemiczna:  
2-Etyloheksan-1-ol

CAS: 104-76-7
Status REACH: 2-Etyloheksanol 

 zarejestrowany 28/09/2010

Nazwa handlowa: 
n-Butanol
Nazwa chemiczna: 
Butan-1-ol, n-Butanol

CAS: 71-36-3
Status REACH: n-Butanol  
zarejestrowany 02/11/2010

Parametr Wartość Metoda badań

2-etyloheksanol >99.7 [% m/m] GC

barwa, stopnie w skali Pt-Co <5 [APHA] ISO 6271

gęstość w 20°C
>0.832 [g/cm3] 
<0.834 [g/cm3]

ISO 12185

kwasy w przeliczeniu na kwas octowy1 <0.01 [% m/m] ASTM D 1613

aldehydy w przeliczeniu na 2-etyloheksanal1 <0.05 [% m/m] BS 4583

woda <0.05 [% m/m] ISO 12937:2000

Parametr Wartość Metoda badań

n-butanol  >99.8 [% m/m] GC

barwa, stopnie w skali Pt-Co <5 [APHA] ISO 6271

gęstość w 20°C1 >0.810 [g/cm3]
<0.812 [g/cm3]

ISO 12185 

kwasy w przeliczeniu na kwas octowy1 <0.005[% m/m] ASTM D 1613

aldehydy w przeliczeniu na aldehyd masłowy1 <0.05 [% m/m] BS 4583

woda <0.05 [% m/m] ISO 12937:2000

ALKOHOLE OXO

2-Etyloheksanol (2-EH)

jest głównym alkoholem

wytwarzanym na naszej

instalacji OXO.

www.oxoplast.com/alkohole-oxo/2-etyloheksanol/ www.oxoplast.com/alkohole-oxo/n-butanol/
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www.oxoplast.com/alkohole-oxo/izobutanol/ www.oxoplast.com/alkohole-oxo/oktanolf/
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Oktanol FIzobutanol

Głównym przeznaczeniem naszego alkoholu są rozpuszczalniki lub mieszanki 

rozpuszczalnikowe stosowane w farbach i lakierach, żywicach znanych marek.

Izobutanol został zarejestrowany zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH).

Oktanol F jest cieczą o różnych odcieniach barwy - od żółtej poprzez żółtobrązową, 

do zielonkawej o charakterystycznym zapachu.

ALKOHOLE OXO

Nazwa handlowa:  
Izobutanol

Nazwa chemiczna:  
2-Metylopropan-1-ol, Izobutanol

CAS: 78-83-1
Status REACH: Izobutanol 

zarejestrowany 04/11/2010

Nazwa handlowa: 
Oktanol F
Nazwa chemiczna: 
Pozostałość podestylacyjna, 
produkty uboczne z produkcji 
2-etylo-heksan-1-olu

CAS: 68609-68-7
Status REACH: Oktanol F
zarejestrowany 12/01/2012

Parametr Wartość Metoda badań

izobutanol  >99.8 [% m/m] GC

barwa, stopnie w skali Pt-Co <5 [APHA] ISO 6271

gęstość w 20°C1 >0.802 [g/cm3]
<0.804 [g/cm3]

ISO 12185

kwasy w przeliczeniu na kwas octowy1 <0.003 [% m/m] ASTM D 1613

aldehydy w przeliczeniu na aldehyd masłowy1 <0.05 [% m/m] BS 4583

woda <0.10 [% m/m] ISO 12937:2000

Parametr Wartość Metoda badań

2-etyloheksanol <30 [% m/m] GC

związki wysokocząsteczkowe (>C
8
) >70 [% m/m] GC

ALKOHOLE OXO

Izobutanol jest produktem

przetwórstwa aldehydu

izomasłowego.
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1Parametry gwarantowane przez producenta oznaczane w przypadku reklamacji.



* wielkości te nie uwzględniają zawartości wody w produkcie.

http://oxoplast.com/aldehydy/aldehyd-n-maslowy/ http://oxoplast.com/aldehydy/aldehyd-izomaslowy/
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Aldehyd 

 n-masłowy
Aldehyd 

izomasłowy

To jego jakość jest dla nich podstawowym wyznacznikiem. Poza wewnętrznym przetwórstwem 

oferujemy ten produkt naszym klientom używającym go do produkcji rozpuszczalników, 

estrów, kwasów organicznych, żywic itd. Aldehyd n-masłowy jest zarejestrowany zgodnie  

z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH). Może być stosowany wyłącznie do syntezy 

chemicznej.

Bezpośrednim produktem jego przetwórstwa na naszych instalacjach jest Izobutanol.  

Oprócz tego zastosowania nasi klienci stosują produkt do dalszego przetwórstwa w kierunku 

estrów, żywic, amin, itd.

Aldehyd Izomasłowy został zarejestrowany zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006

(REACH). Może być stosowany wyłącznie do syntezy chemicznej.

ALDEHYDY

Aldehyd Izomasłowy

jest drugim z półproduktów

wykorzystywanych

w syntezie alkoholi OXO.

Nazwa handlowa:  
Aldehyd n-masłowy

Nazwa chemiczna:  
Butanal

CAS: 123-72-8
Status REACH: Aldehyd n-Masłowy

 zarejestrowany 07/10/2010

Nazwa handlowa: 
Aldehyd izomasłowy
Nazwa chemiczna: 
2-metylopropanal

CAS: 78-84-2
Status REACH: Aldehyd Izomasłowy
zarejestrowany 11/08/2010

Parametr Wartość Metoda badań

barwa <15 Pt-Co ISO 6271

liczba kwasowa <1 mg KOH/g
Metoda własna 
Grupy Azoty  
ZAK S.A.

aldehyd izomasłowy <0.1 % /m/m/ GC

woda <0.2 % /m/m/ ISO 760

aldehyd n-masłowy >99.5 % /m/m/ GC

Parametr Wartość Metoda badań

barwa <15 Pt-Co ISO 6271

liczba kwasowa <2 [mg KOH/g]
Metoda własna 
Grupy Azoty  
ZAK S.A.

aldehyd n-masłowy <0.2* % /m/m/ GC

woda <1,5 % /m/m/ ISO 760

aldehyd izomasłowy <99.5* % /m/m/ GC

ALDEHYDY

Aldehyd n-masłowy

jest podstawowym

półproduktem w produkcji

naszych alkoholi OXO

(2-EH i n-butanolu).



DANE TELEADRESOWE Kierownik Działu Sprzedaży
Rynek Europa Zachodnia i Świat
Waldemar Pawelczyk

tel.:  +48 77 481 39 85
fax: +48 77 481 20 93
e-mail: waldemar.pawelczyk@grupaazoty.com

Kierownik Działu Sprzedaży Rynek Krajowy
i Europa Środkowo-Wschodnia
Jolanta Kamys

tel.: +48 77 481 35 18
fax: +48 77 481 23 06
e-mail: jolanta.kamys@grupaazoty.com

Kierownik Działu Sprzedaży
Rynek Europa Południowa i Świat
Monika Urbańczyk

tel.: +48 77 481 22 50
fax: +48 77 481 23 06
e-mail: monika.urbanczyk@grupaazoty.com

Grupa Azoty ZAK S.A.
ul. Mostowa 30 A
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 77 481 20 00
e-mail: oxoplast@grupaazoty.com 

 

www.oxoplast.com

Dyrektor Handlowy
JB Oxoplast

Agnieszka Kurpińska

tel.: +48 77 48125 53
fax: +48 77 481 22 79
e-mail: agnieszka.kurpinska@grupaazoty.com

Segment OXOGrupa Azoty ZAK S.A.


