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ها و همچنین تجربه ما و ها بر اساس تجزیه و تحلیل منظم خصوصیات آنهای کاربردی بالقوه آن است. دادهاین اطلاعات توصیف کلی خصوصیات محصول و زمینه

 های فوق ممکن است تغییر کند. باشد، لذا اندازهرل ما مینتجا که شرایط استفاده خارج از کها به دست آمده است. از آنهمکاران فنی ما از کاربرد آن

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

اومت مق ای متعادل.های رنگدانهویژگی دانه بندی درشت کریستالی و دارای درصد بالایی از تیتانیوم دی اکساید،

 خوبی در برابر نور خورشید و تغییرات جوی دارد.

 هاویژگی

 پوشش سطح  ات سیلیسیوم و آلومینیوم و مواد آلیباندود شده با ترکی

 .باشدیک محصول چند منظوره می، 532 تیتانیوم دی اکساید گرید

 های پودری،های ترافیکی، رنگرنگ آلی، یهامبتنی بر حلال هایرنگ های محلول در آب،زمینه کاربرد: رنگ

 های پودری، ملات سیمان و...های سیلیکونی، آستری، بتونه، پوششرنگ

 کاربردها

، شماره CAS :7-37-83433، شماره شناسایی یا  5358TU-283-22133832-5252 مشخصات فنی:

EINECS :2-372-533 5: 298-8، ایزوR ،473 ASTM D :TYPE lll 

 اطلاعات محصول

 %wtدرصد وزنی  کمینه مقدار تیتانیوم دی اکساید، 95 298-8ایزو 

3752 ASTM D 97 کمینه مقدار روتایل، درصد وزنی 

 (، میکرونd50)1 قطر متوسط ذرات 32/2 -

 (، میکرونd95)1 ذرات 59قطر % 8 -

 %wtدرصد وزنی  کرون،یم 59مانده بر روی غربال درصد باقیبیشینه  23/2 717-81ایزو 

 3g/mوزن مخصوص،  3/3 717-82ایزو 

 %wtبیشینه رطوبت، درصد وزنی  2/2 717-5ایزو 

 سوسپاسنسیون آبی pH 2/3 - 2/1 717-9ایزو 

 قدرت کاهش ته رنگ 8922 - 5522 717-87ایزو 

77198 3  Pigment white شاخص رنگ 

 3g/mقدرت پوشانندگی، 53 - 57 3224-3ایزو 

 میکرون قابلیت پراکنش، 88 - 83 1712-4ایزو 

 g111/g گرم رنگدانه، 111میزان جذب روغن به ازای  89 - 55 717-2ایزو 

 سفیدی 2/93 - 2/97 717-8ایزو 

 L*(CIELAB)2براقی، 8/97 - 2/91 717-8ایزو 

 b*(CIELAB)2زردی، 9/8 - 4/5 717-8ایزو 

  'Fritsch Particle Sizer 'analysette 22 -روش اندازه گیری  .8

 قرص پودری –روش اندازه گیری  .5

 های سرپوشیده خشک نگهداری شود. در انبار -

 باشد.ماه می 85بهترین مدت زمان نگهداری در انبار، از تاریخ تولید به مدت  -

 گرمیکیلو 8222و  222های جامبوگرمی، کیلو 52های کاغذی کیسه

 خواص فیزیکی و شیمیایی

بندینگهداری و بسته  


