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tags: 
Markt:   reiniging 
Eigenschap: kleur 
Functie:   optisch 
Soort:   gekleurd sulfaat 
Waarde:   heldere kleur, geen vlekken  
Doelgroep:  waspoeders, tabs, pods, zeeptabletten 

 

 
Natrium Sulfaat, gekleurd 

 
CAS nr: 7757-82-6  

EINECS nr: 231-820-9 

 
Product informatie 

 
Synoniemen: natrium sulfaat; Tweewaardige natriumsulfaat; Dinatrium monosulfaat; Dinatrium 
sulfaat; Natriumsulfaat; natrium sulfaat; sulfaatzuur, dinatrium zout; Na2SO4  
 
De basis voor onze gekleurde natriumsulfaat spikkels is een speciaal natriumsulfaat (90-95%), aangevuld met 
enkele soda’s, silica’s, CMC’s en 0,01-0,02% kleurstoffen. De kleurstoffen zijn goedgekeurd in de 
voedingsgerelateerde toepassingen zoals vaatwas blokjes. Bovenop deze unieke eigenschappen ongeëvenaard in 
standaard gekleurde vulstoffen, bepaalt Sirius samen met u de exact gewenst kleur index. Het resultaat zal een 
uniek gekleurd sulfaat zijn dat uw eindproduct onderscheid van elk ander in de markt. 

 
 

Product specificaties 

 
 

Eigenschap Natrium sulfaat, gekleurd 

Verschijningsvorm 

Vrij vloeiende granules, 

Blauw, groen, rood, paars, 
oranje, geel en overige 

kleuren op aanvraag 

Geur Geurloos 

Soortelijk gewicht, g/l 700 - 1100 

Disintegratie tijd, s 
(20°C, 0.5%) 

300 max 

pH waarde (1%, 25°C) 9 –< 11.5 

Verlies tijdens drogen, % 
(145°C, 2h) 

2.0 max 

Deeltjesgrootte verdeling 
(50g, 2 min.), % 
> 1.40 mm 
0.5-1.40 mm 

 
 

≤   5.0 
≥ 85.0 



< 0.50 mm ≤ 10.0 

 
Verander specificaties  

 
 
 

Commercieel 
verpakking:                
25kg zakken, 500-1000kg bigbags, 24mt ISO tank container (bulk) 
 
Levertijd 25kg bags:  1 week (uit voorraad leverbaar) 
Levertijd overige kleuren en verpakkingen: 8 weken  
 
Onze natrium sulfaat spikkels zijn helderder en goedkoper dan gekleurd carbonaat en bentoniet. 

 
Technisch 

 
De blauwe kleurstof is zo sterk dat 0.01% additie in het natrium sulfaat genoeg is. Groen is iets 
minder sterk met 0.01-0.02%. De overige spikkels bevatten 0.02% kleurstof. 

 
 

De informatie in deze datasheet is naar onze beste wetenschap correct en accuraat. 
Aanbevelingen of suggesties worden gedaan zonder waarborg of garantie, aangezien de 
gebruiksomstandigheden buiten onze controle vallen. 
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