
Zapachy w mikrokapsułkach do detergentów i 
środków czyszczących

Mała kapsułka - duży efekt: wartość dodana uzyskana dzięki 
mikrokapsułkowaniu zapachów wykracza daleko poza marketing  
zapachów, gdyż małe kapsułki idealnie nadają się również do produktów 
do mycia i czyszczenia jako sposób na zapewnienie długotrwałej świeżości.

Mikrokapsułkowanie gwarantuje doskonałą stabilność, która umożliwia 
bezpieczny transport wysoce lotnych substancji i ich kontrolowane  
uwalnianie w wybranym momencie. Nasz sekret: stabilność lub grubość 
ścianek kapsułek możemy indywidualnie regulować. Uwalnianie się  
zapachów jest kontrolowane przez działanie mechaniczne - podczas  
noszenia wypranej odzieży lub na przykład podczas chodzenia po  
posadzce, która została umyta odpowiednim środkiem czyszczącym.

Microencapsulated fragrances for detergents and
cleaning products

Small capsule – big effect: the added value achieved through  
microencapsulated fragrances extends far beyond the world of scent  
marketing. Small capsules are also ideal for washing and cleaning products 
as a way of ensuring longer-lasting freshness.

Microencapsulation with its excellent stability enables safe transportation 
of the highly volatile substances and their controlled release at the  
required moment. The secret: the stability or wall thickness of the  
capsules can be individually adjusted. The release of the scents is  
controlled by a mechanical action – when wearing the washed clothes or, 
for example, when walking on the floor covering that has been cleaned 
with the corresponding cleaning product.
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Ihre Vorteile 

 +   Ponad 35 lat doświadczenia w 
zakresie kapsułkowania

 + Przedłużona świeżość detergentów  
 i środków czyszczących 

 + Bezpieczny transport substancji  
 zapachowych 

 + Ukierunkowane uwalnianie  
 zapachu poprzez działanie  
 mechaniczne

 + Indywidualnie dobierana stabilność 
 lub grubość ścianek kapsułkil

Your benefits 
  

 +  Over 35 years of encapsulation 
expertise

 + Extended freshness for detergents  
 and cleaning products

 + Safe transport of fragrances
 +  Targeted scent release by  

mechanical action
 + Individual stability or wall  

 thickness of the capsule
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SPECJALNOŚCI

Próbka produktu: długotrwały efekt 
świeżości dzięki mikrokapsułkowanym 
zapachom firmy Follmann. 
Product sample: Long-lasting freshness 
effect through microencapsulated  
fragrances by Follmann.

FOLCO
    MICRODEUR®



Follmann GmbH & Co. KG  
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+ Długotrwały efekt świeżości 
+ Long-lasting freshness effect

+ Ukierunkowane uwalnianie 
+ Targeted scent release

+ Wykorzystanie substancji zapachowych w  
    sposób gwarantujący oszczędność  
    zasobów naturalnych 
+ Resource-saving use of fragrances

MICRO E N C APSUL ATE D FR AG RN CE S 

FO R D ETE RG E NT S AND CLE ANING PRO DUC T S

FOLCO MICRODEUR

Applications Fabric Softener +

Liquid Detergent +

Powder Detergent +

All-purpose Cleaner +

Formaldehyde < 1000 ppm

Colour white

Of course, we develop products for different applications, such as fabric softener, liquid or 
powder detergents, considering your individual needs and requirements.

For further information and additional product offerings please refer to our product information 
sheets or contact our experts p + 49 571 9339-275 / e microencapsulation@follmann.com.


