
   

PASA-PIGMENT  C-10  
  دانه های افزودنی بتن رنگ

Concrete additions color 

  
محصول :شرح   

 طبقه ها رنگ و )ها رنگدانه پيگمنتها( دسته دو به رنگی مواد موالً عم
 است اين در آنها تفاوت . باشد می متفاوت رنگ با رنگها . کنندمیبندی 

 که حالی در شود جذب رنگرزی مورد ماده توسط بايستی رنگ که
 مورد مصرف در هایرنگدانه مانند را آنها توانمی اما . هستند نامحلول آب در ها رنگدانه . ميکند رنگی را جسم سطح رنگدانه
  . آورد در سوسپانسيون صورت به مناسب حالل توسط ، نقاشی

 به را آن وانبت است ممکن صورت اين در ، انحالل پذير گردد آب در که داد تغيير اندکی توان به رنگدانه شيميايی ساختمان اگر
 . کرد مصرف رنگرزی در رنگ عنوان

  
  نگدانه های طبيعی و مصنوعی:ر

 غالبا . شوندمی بندی اندازهاز لحاظ درجه  ، شده شسته ، شده درخ ، شوندمی استخراج زمين هپوست از طبيعی معدنی های رنگدانه
 ساخته ميايیشي فرايند يک اثر در يگری از اجزاءيعنی رنگدانه  ، دارد وجود هم مصنوعی معادل ، طبيعی های رنگدانه اين برای

 بلوری شکل خاطر به معموالً  و دارد متفاوتی خواص اغلب لیو است يکسان طبيعی نمونهبا شيميايی نظر از ظاهراً  . شود می
  . باشد می طبيعی ترازنوعمرغوب مطلوبتر، بندی دانه و خلوص بيشتر مطلوبتر،

 ) سرخ (خاک ماشی گل ، گل اخرا :از عبارتند که باشندمی  آهن اکسيد خانوادهزا ، دارند اهميت هنوز که طبيعی معدنی رنگدانه های 
  . سياه و زرد قرمز آهن اکسيدهای ، زرد اجزای

 دارند یی فلزآل ساختمان هانگدانهين ررت جديد از بعضی . باشند می معدنی های رنگدانه از بيش مراتب به آلی هایرنگدانهه امروز 
 مهمترين از . اند شده داده رسوب آلومينيوم هيدروکسيد یمعدن هسته يک که روی هستند شيميايی مواد، آلی هایرنگدانه بيشتر

 فتالوسيانين مس ،و گيرندمی بر در را سبز و آبی رنگهای طيف که کرد اشاره فتالوسيانين ها گروه به توان می آلی هایرنگدانه
  . رودمی شمار به ارزش با رنگدانه يک مختلف ، عوامل برابر در یمقاومت خواص علت به که رنگدانه آبی می باشد

  
  موارد کاربرد:

 مرکب های ، پالستيکی های رنگ ، سلولزی های رنگ ، ورنی ها ، روغنی هایرنگ ، ها الک در پيگمانها عمده استعمال موارد
 سطح پوشش هامروز ، باشد می پيگمانها استعمال موارد ترينعمده پوششی صنايع . باشدمی یآهن تاسيسات و کاغذ رنگرزی و چاپ

رطوبت  ثل هوا،م  مختلف عوامل از رنگ توسطزيرا اين وسايل  دارد فراوانی اهميت و... نقليه وسايل ، بناها چوبی و فلزی وسايل
  . دنشو می محافظت شيميايی ترکيبات و
  

  بسته بندی:

  . گردد می عرضه کيلوگرمی ۵٠ يا ٢۵ های کيسه در ، ها رنگدانه
  

  نکات ایمنی:

 رعايت و يايیشيم ترکيب يک عنوان به اما . رساند نمی پوست به آسيبی عادی شرايط در . باشد می ای کم ضرر ماده هارنگدانه
 با ستقيمم تماس از پس يا و شود استفاده عينک محافظ های دستکش از چشم باو پوست با تماس از جلوگيری برای احتياطی موارد
  . شود شسته آب با چشم يا و پوست

  
  شرایط نگهداری:

 باشد. می استفاده قابل ماه ١٢ تا اوليه بندی بسته درو رطوبت از دور به ، خنک سرپوشيده محيط در


