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Інформація про продукт: 

Сфера застосування 

Застосовується у виробництві лакофарбових матеріалів, кераміки, 

художніх фарб, у шкіряній, паперовій, будівельній і гумовій 

промисловості. 

Зовнішній вигляд Порошок жовтого кольору 

Moлекулярна формула 
Fe(ОН)O, FeHO2 

Tоргове найменування Пігмент жовтий залізоокисний 

Реєстраційні номери  

 

За Регламентом(ЄС) №1907/2006 (REACH) 

01-2119457554-33-0023, CAS №51274-00-1, 20344-49-4, EINECS 

№257-098-5, 243-746-4 

Гарантійний термін зберігання 12 місяців від дати виробництва 

Тип пакування 

Пігмент упаковується у м’які спеціалізовані контейнери разового 

використання різної місткості вітчизняного і імпортного 

виробництва за діючими НД, що забезпечують збереження і 

споживчі властивості продукції, в паперові тришарові мішки 

закритого типу, виготовлені із мікрокрепованого крафт-паперу, та 

інші мішки відповідно до чинних НД, що забезпечують 

збереження і споживчі властивості продукту. 

Термін придатності Не обмежений 

Умови зберігання і застосування 

Пігмент зберігають у закритих складських приміщеннях на 

майданчиках з твердим покриттям, запобігаючи потрапляння 

атмосферних опадів і ґрунтових вод, в пакуванні виробника, при 

температурі від мінус 40 оС до плюс 40 оС.  Допускається 

зберігання  жовтого пігменту у м’яких спеціалізованих 

контейнерах на спланованому майданчику, захищеному від 

впливу прямих сонячних променів і атмосферних опадів, або під 

навісом. 

Інформація про 

транспортування 

Продукт можна транспортувати всіма транспортними засобами 

згідно з правилами транспортування, діючими для даного виду 

транспорту. Вантаж не класифікується як небезпечний за 

міжнародними правилами перевезення. Маркування «Берегти від 

вологи» обов’язкове. 



Фізико-хімічні показники: 

Найменування показника 
Норма для марок 

Ж -0 Ж -1 Ж -2 

Колір 

а) інструментальний метод 

визначення - повна колірна 

відмінність ∆Е , не більше 

 

6 

 

6 

 

6 

б) візуальний метод визначення В межах допусків кольору паст затверджених зразків кожної 

марки 

Масова частка  сполук заліза    

у перерахунку на  Fe2O3 , %, не 

менше 

86 85 84 

Масова частка речовин, 

розчинних у воді, %, не більше 
0,3 0,5 0,8 

Масова частка летючих 

речовин, %, не більше  
0,5 1,0 1,5 

рН водної суспензії 4,5-7,0 4,0-7,0 4,0-7,0 

Маслоємність, г/100 г пігменту, 

не більше 
30-50 35-60 35-60 

Покривність, г/м2, не більше 15 20 20 

Відносна барвна здатність, %, 

не менше 
100 95 95 

Диспергованість впродовж 30 

хвилин, мкм, не більше 
20 25 25 

Залишок після вологого 

просіювання на ситі з сіткою 

0063, %, не більше 

0,08 0,20 0,30 

Залишок після сухого 

просіювання на ситі з сіткою 

016, %, не більше 

0,05 0,05 Не нормується 

 


