
 

* A informação e as recomendações na folha de dados deste produto são baseadas em dados que cremos ser fiáveis. São oferecidas em boa fé, mas não pressupõem qualquer 
garantia ou desempenho garantido, pois as condições e métodos de uso estão além do nosso controlo. Assim, a Empresa African Pegmatite da África do Sul não oferece quaisquer 
garantias no que respeita a este produto, incluindo, mas não se limitando a qualquer garantia implícita de comerciabilidade ou adequação para um propósito particular. 
Recomendamos que o utilizador determine se os produtos e a informação fornecida são apropriados e que tanto a adequação como  o desempenho dos nossos produtos são 
apropriados, fazendo testes nos seus próprios equipamentos. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A informação e as recomendações dadas nesta folha de 
dados do produto não devem ser entendidas como uma recomendação para o uso dos nossos produtos em violação de qualquer patente ou uma licença para usar qualquer patente 
da Empresa African Pegmatite da África do Sul. 
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FOLHA DE DADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 

Análise Química (%): 

Típico:     

 Fe2O3            63% - 69%   

 Mn  

Fe                                                      

13% - 16% 

44% - 48% 

  

 SiO2 5% - 7%   

 AI2O3 2.5% - 3.5%   

 CaO 2% - 3%   

 K2O  0.2% - 0.4%   

 MnO 17% - 20%   

 TiO2 0% - 0.2%   
 

 

Propriedades Físicas: 

Tamanho das Partículas: +75 Micra 7% 

Humidade: +  2.5% Max 

Densidade Aparente: .83grams/cm3 Batido 

pH: 8.8 
 

 

Aplicativo: 
Pigmento preto de cerâmica..  
Para tijolos de cerâmica terracota vermelhos, azulejos de telhado e piso. 
de Fogo 1080oC - 1230oC                                 Dosagem Recomendada 9 – 12% 

 

Embalagem: 
40kg, sacos de papel com espessura 3. 1 tonelada por palete. 
Ou 
Sacos a vulso de polipropileno de 1000/1500 kg 

 

 
Tinta Preta K37 

Grau: Umber de Manganês Férrico  
Uso: Pigmento preto de cerâmica. 


