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ها و همچنین تجربه ما و تجزیه و تحلیل منظم خصوصیات آن. داده ها بر اساس زمینه های کاربردی بالقوه آن استاین اطلاعات توصیف کلی خصوصیات محصول و 

  . وق ممکن است تغییر کندهای فباشد، لذا اندازهرل ما مینت. از آنجا که شرایط استفاده خارج از کاز کاربرد آنها به دست آمده است همکاران فنی ما

 محصول تیتانیوم دی اکساید، رنگدانه روتایل تولید شده به روش سولفاته

 هاویژگی و مقاومت خوبی در برابر نور خورشید و تغییرات جوی دارد. ملایمسفیدی بالا و ته رنگ 

 پوشش سطح  سیلیسیم و آلومینیوم  اتاندود شده با ترکیب

 لاک، ، به طور گسترده در تولید انواع رنگ و پلاستیک برای پوشش سطوح داخلی و خارجی220تیتانیوم دی اکساید گرید 

 .یردگها آلی مورد استفاده قرار میهای معماری بر پایه حلالصنعتی یا رنگ آمیزی سازهدر پوشش های مورد استفاده و رنگ 

 ی پودری،هاهای ترافیکی، رنگرنگ آلی، یهاهای مبتنی بر حلالرنگ ،های سیلیکونیهای تزئینی، رنگکاغذزمینه کاربرد: 

 پلاستیک، پی وی سی، مستربچ و...

 کاربردها

 :EINECS، شماره CAS:5-75-02272، شماره شناسایی یا  2220TU-000-05725502-2002 مشخصات فنی:

 2R ،257 ASTM D :TYPE lll: 790-0، ایزو 7-757-227

 اطلاعات محصول

 %wtدرصد وزنی  کمینه مقدار تیتانیوم دی اکساید، 92 790-0ایزو 

2520 ASTM D 95  روتایل، درصد وزنیکمینه مقدار 

 (، میکرونd50)1 قطر متوسط ذرات 77/0 -

 (، میکرونd95)1 ذرات 59قطر % 0 -

 %wtدرصد وزنی  کرون،یم 59مانده بر روی غربال بیشینه درصد باقی 02/0 515-01ایزو 

 3g/mوزن مخصوص،  7/2 515-00ایزو 

 %wtبیشینه رطوبت، درصد وزنی  7/0 515-2ایزو 

 سوسپاسنسیون آبی pH 7/7 - 7/1 515-9ایزو 

 قدرت کاهش ته رنگ 2000 - 2200 515-05ایزو 

55190 7 Pigment white شاخص رنگ 

 3g/mقدرت پوشانندگی، 22 - 27 7702-2ایزو 

 میکرون قابلیت پراکنش،بیشینه  02 1510-2ایزو 

 g111/g گرم رنگدانه، 111میزان جذب روغن به ازای  01 - 22 515-7ایزو 

 سفیدی 7/97 - 0/95 515-0ایزو 

 L*(CIELAB)2 براقی، 0/95 - 1/95 515-0ایزو 

 b*(CIELAB)2 زردی، 0/2 - 7/2 515-0ایزو 

  'Fritsch Particle Sizer 'analysette 22 -گیری روش اندازه .0

 قرص پودری –گیری روش اندازه .2

 های سرپوشیده خشک نگهداری شود. در انبار -

 باشد.ماه می 02بهترین مدت زمان نگهداری در انبار، از تاریخ تولید به مدت  -

 گرمیکیلو 0000و  700های گرمی، جامبوکیلو 27کاغذی  هایکیسه

 خواص فیزیکی و شیمیایی

 نگهداری و بسته بندی


