PRODUCTES QUÍMICS PER
LA INDÚSTRIA

PRODUCTES QUÍMICS PER A LA INDÚSTRIA
Nom comercial
Acetat amònic
Acetat de butil
Acetat d’etil
Acetat de plom
Acetat de sosa
Acetona
Àcid acètic

Àcid adípic

Àcid bòric

Àcid cítric

Àcid clorhídric

Àcid fluorhídric

Àcid fòrmic
Àcid fosfòric
Àcid glicòlic

Àcid glioxílic
Àcid glucònic
Àcid làctic

Nom químic
Acetat d’amoni
Acetat de n-butil
Acetat d’etil

Aplicació
Auxiliar de tintura tèxtil, conservant alimentari
Fabricació de laques, pell artificial, plàstics i vidres
Solvent per laques, vernissos, i nitrocel·lulosa,
neteja tèxtil, pell artificial, essències artificials
Acetat de plom
Estampat i tintura tèxtil
Acetat sòdic 3 hidratat
Tampó per eliminar àcids forts. Mordent de
tintura. Reactiu en electrogalvanitzat
2-Propanona
Solvent per a pintures, vernissos i laques. Neteja i
assecat d’instruments de precisió
Àcid acètic
Àcid desencalant per a pells, en tintures. A la
fabricació de acetats i plàstics. Conservant
alimentari. Solvent per a gomes i resines. Utilitzat
en síntesi orgànica
Àcid adípic
Àcid emmascarant en curtició al crom. Utilització
a fabricació de plàstics, resines, additius per a
lubrificants, fosfats. No és higroscòpic
Àcid ortobòric
Àcid desencalant suau per a pells. Bon efecte de
blanqueig. Auxiliar d’estampat i tintura. Agent
hidròfug i ignifugant. En banys ± ús de niquelat.
Fabricació de ciment, porcellana, vidre i borats.
Enduridor d’acer.
Àcid cítric mono hidratat Acidulant de begudes i aliments. Antioxidant,
antiespumant. Agent segrestant metàl·lic.
Mordent per tintures.
Clorur de hidrogen en sol Àcid desencalant per a pells. Neutralitzant de
sistemes bàsics. Hidrolitzant de proteïnes i midó.
En la neteja de metalls. Catalitzador i solvent en
síntesis orgàniques
Fluorur de hidrogen
En neteja de metalls i galvanitzat. En l’extracció
de eflorescències de pedra. Per increment de la
porositat de ceràmiques. Polit de vidre. A la
descomposició de cel·lulosa
Àcid fòrmic
Àcid picolant per a pells. Reductor en tintures per
llana. Agent descalcificador
Àcid orto-fosfòric
Fertilitzant líquid, fabricació de fosfats, acidulant.
Àcid hidroxiacètic
Desencalcinant per a pells de qualitat.
Emmascarant. Acidulant. Netejador de baixa
corrosió per equips industrials. Additiu en olis
lubricants
Àcid glioxílic
Producte intermedi i per perfumeria. Fabricació
de colorants plàstics.
Àcid glucònic
Producte amb propietats assecants. En preparats
per a neteja.
Àcid làctic
Desencalcinant suau, elimina taques de calç.
Solvent per colorants insolubles amb aigua,
mordent per a tintures de llana, acidulant.

PRODUCTES QUÍMICS PER A LA INDÚSTRIA
Nom comercial
Àcid nítric

Nom químic
Àcid nítric

Àcid oleic

Àcid oleic

Àcid oxàlic

Àcid oxàlic

Àcid peracètic
Àcid silícic
Àcid sulfàmic

Àcid peracètic
àcid silícic
Àcid sulfàmic

Àcid sulfúric

Àcid sulfúric

Àcid tartàric
Aigua destil·lada
Aigua oxigenada

Àcid tartàric
Aigua destil·lada
Peròxid de hidrogen

Midó de blat de
moro

Midó de blat de moro

Midó de blat

Midó de blat

Llum de roca

Sulfat amònic d’alumini

Amoníac líquid

Solució amoniacal

Anhídric acètic

Anhídric acètic

Sofre floristella

Sofre

Benzoat de sosa
Bicarbonat
amònic

Benzoat sòdic
Bicarbonat amònic

Bicarbonat de
sosa
Bicromat potàssic

Bicarbonat sòdic
Dicromat potàssic

Aplicació
Producte intermedi per a tintures, fabricació de
nitrats per fertilitzants. Per a la química orgànica
en general.
En hidròfug de tèxtils. Fabricació de oliosos i
sabons, olis lubricants, compostos per a polit.
Agent blanquejant per adobera, metal·lúrgia,
papereres, pintures. Facilita el remull del cuir.
Netejador de fusta; polit de metall. Agent
reductor
Agent oxidant fort.
En tintures. Agent conservant
Agent de neteja àcid. Estabilitzant del clor en
l’aigua, ignifugant per a la extracció de nitrits
En el píquel de pells. A la indústria paperera, coles
adhesives i metal·lúrgica. Fabricació de colorants i
fertilitzants. En tractaments metàl·lics.
Ús en la indústria de curtits i alimentària
El dissolvent més universal.
Blanquejant tèxtil i per múltiples productes.
Desmuntador de tintures. Oxidant. Desinfectant.
Agent netejador per a metalls.
Fabricació de productes adhesius. Agent
espessidor. En acabats tèxtils. En producció de
tractament superficial de paper
Fabricació de productes adhesius. Agent
espessidor. En acabats tèxtils. En producció de
tractament superficial de paper
En curtició blanca. Purificació d’aigües. Fabricació
de paper, porcellana i marbre. En tintures i
ignifugats.
Utilització a la indústria química en general. Com
a refrigerant. A la fabricació de fertilitzants, fibres
sintètiques, etc.
Àmpliament utilitzat en síntesi orgàniques. Com a
dissolvent de greixos llanosos, olis i resines. En
reaccions per extracció d’aigua
Fertilitzant. Fungicida. Fabricació de pasta de
paper, plàstic, esmalts. Vulcanitzat de cautxú.
Blanqueig tèxtil i de fusta
Conservant en mitjà àcid. Antioxidant i fungicida
En curtits al neutralitzat, com a fertilitzant, en
banys ± ús de refrigeració, per desgreixatge tèxtil,
fabricació de plàstics, ceràmica, colorants
Basificant. Per a fabricació de sals de sodi i sals
efervescents, en llevats i begudes
Per a curtició de pells. A tintures, pintures i
impressions. Blanqueig d’olis, ceres i esponges.

PRODUCTES QUÍMICS PER A LA INDÚSTRIA
Nom comercial
Bicromat sòdic

Nom químic
Dicromat sòdic

Bifluorur amònic

Bifluorur amònic

Biòxid de titani

Diòxid de Titani

Bisulfat sòdic

Bisulfat sòdic

Bisulfit de sosa

Bisulfit sòdic

Bòrax
decahidratat

Borat sòdic decahidratat

Butanol

Alcohol butílic

Butildiglicol

Caolin

Dietilenglicol
monobutiléter
Etilenglicol
monobutiléter
Silicat d’alúmina hidratat

Carbonat de calç

Carbonat càlcic

Carbonat de sosa

Carbonat sòdic

Carbonat potàssic

Carbonat de potassi

Carbur gasòmetre

Carbur de calci

Caseïna industrial

Caseïna

Cianur potàssic
Cianur sòdic gran

Cianur potàssic
Cianur sòdic

Ciclohexanona

Ciclohexanona

Butilglicol

Aplicació
Per a curtició de pells. Fabricació de sintètics
orgànics, colorants, pintures, impressions,
cromats. En blanquejant d’olis, ceres i esponges.
Fabricació de vidres i porcellanes. Abrillantat i
mordent per alumini. Neteja i esterilització
d’equips per a aliments.
Pigment blanc en l’acabat de pells. En colorants,
pintures, plàstics, esmalts, ceràmiques, laques.
Farciment i tractament superficial en paper.
Substitut del àcid sulfúric en tèxtil. Carbonització
de llanes. Fabricació de ciments. Decapat de
metalls.
Augment el remull en pell petita. Auxiliar de
desencalcinament amb bon efecte oxidant i
blanquejant. En tintures. En blanqueig i
desinfecció de llanes. En extracció de
permanganat en pells. Per extracció de clor en
papers blanquejats.
Conservant i humectant per a pells. Agent de
neteja. Fabricació de vidres i esmalts. Ignifugat,
envelliment i conservant de fusta i paper.
Dissolvent per greixos, ceres, resines, vernissos.
Fabricació de detergents, laques, etc.
Dissolvent per nitrocel·lulosa, olis, colorants,
gomes, sabons i resines.
Dissolvent per nitrocel·lulosa, olis, colorants,
gomes, sabons i resines.
En pastes per pelat de la pells. Farciment en
general. Agent dessecant. Fabricació de maons,
porcellana, ciment, alfarera i aïllants.
Farciment. A la fabricació de paper, ceràmica,
pintures, plàstics, cautxú i goma. Antiàcid.
Augmenta el remull del cuir. Agent de neteja
general. Blanquejant tèxtil. Estovant d’aigua. A la
fabricació de vidre.
Adobat i acabat de pells. Fabricació de vidre,
alfarera, esmalts i xampús.
Generador de gas acetilè amb la humitat. Agent
reductor. Fabricació, soldadura i tallat de metalls.
Acabat de la pell i tèxtil. Fabricació de pintures,
plàstics, adhesius, paper i fibres.
Agent fumigant. En banys de galvanitzat.
Agent fumigant. Banys de galvanitzat. Enduridor
de l’acer.
Dissolvent
per
greixos,
ceres,
resines,
nitrocel·lulosa i acetat de cel·lulosa, DDT.
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Nom comercial
Clorat sòdic

Nom químic
Clorat sòdic

Clorit de sodi
Clor a tauletes
Clorur amònic

Clorit sòdic
Àcid tricloroisocianúric
Clorur amònic

Clorur càlcic

Clorur càlcic anhidre

Clorur de zinc

Clorur de zinc anhidre

Clorur de metilè

Clorur de metilè

Clorur de níquel

Clorur de níquel

Clorur de potassa

Clorur de potassi

Clorur fèrric

Clorur fèrric

Clorur ferrós

Clorur ferrós

Clorur magnèsic

Clorur magnèsic

Cremor tàrtar
Desdisol
Despetrol

Bitartrat potàssic
Barreja hidrocarburs
aromàtics
White Spirit

Dextrosa

D-glucosa monohidrat

Diacetona Alcohol

Diacetona alcohol

Dietanolamina

Dietanolamina

Dietilenglicol

Dietilen Glicol

Dimetilformamida Dimetilformamida

Aplicació
Adobat i acabat de pells. En tintura i estampat.
Agent oxidant. Fabricació de colorants i explosius.
Blanquejant per a tèxtil i paper. Purificant d’aigua.
Tractament i purificació de l’aigua.
Rentat de la pell en el pelatge. Sal desencallant.
En tintures. En productes refrigerants i de rentat.
Fabricació de ciment. En galvanitzat. En
recobriment superficial de ferro amb zinc.
Per controlar el inflat durant el pelatge de pells.
Agent deshidratant. En productes refrigerants.
Agent antipols.
En tintures i estampacions tèxtils. Agent
desinfectant. Fabricació de paper pergamí.
Solvent per cel·lulosa. Conservant i ignifugant de
fusta. Fabricació de ciment, cautxú i cotó.
Producte desengreixant i netejador. Dissolvent
per acetat de cel·lulosa. Decapant de pintura.
Ús en el niquelat de zinc. Com absorbent
d’amoníac gas. A la fabricació de tinta.
Utilització a solucions tampó, fotografia i cel·les
electrolítiques.
En purificació i desolorització d’aigües residuals.
Com mordent en tintura i estampat tèxtil.
Fabricació de colorants. Catalitzador en reaccions
orgàniques.
En tractament d’aigües. Mordent de tintura.
Agent reductor. En indústria metal·lúrgica.
A la fabricació de pell sintètica, llana, cotó,
ciments. Com a agent ignifugant, desinfectant.
A la fabricació de vidre deslluït. En soldadures.
Dissolvents per estampació tèxtil
Dissolvent. Utilització a neteja de metalls. Neteja
en sec. Fabricació de tintes i vernissos.
Solucions adobadors al crom. Component per
estampat tèxtil. En indústria alimentària.
Dissolvent per greix, ceres, olis, resines,acetat de
cel·lulosa,
nitrocel·lulosa.
En
solucions
anticongelants o líquids hidràulics.
Agent humectant i suavitzant. Emulsionant i
dispersant. A la fabricació de lubricants o
productes superficials per a tèxtil.
Producte d’acabat i lubricat per llana, cotó, seda.
En solucions anticongelants. En fabricació de
coles i pastes per prevenir el assecat.
Dissolvent universal per líquids i gasos, amb una
velocitat d’evaporació lenta.

PRODUCTES QUÍMICS PER A LA INDÚSTRIA
Nom comercial
Dipropilenglicol

Nom químic
Dipropil Glicol

Disolgraf

Producte barreja
d’alcohols
Producte barreja
d’alcohols
Normal Degà

Dissol-Limp
Dissolvent E-100
Dissolvent
gràfiques
Dissolvent neteja
Dissolvent
universal
Estirè monòmer

Hidrocarburs aromàtics

Etilglicol

2-Etoxietanol

Extracte de
castanyer
Extracte de
gambier
Extracte de
mimosa seta

Extracte de castanyer

Extracte de
quebracho
Fanbac BT

Extracte de quebracho

Fanbac KM-P

N-octilisotiazolona

Fècula de patata
Flocubat 18

Fècula de patata
Policlorur de alumini
líquid

Fluorur sòdic

Fluorur sòdic

Fluosilicat
magnèsic
Formiat de sosa

Hexafluorosilicat
magnèsic
Formiat de sosa

Hidrocarburs aromàtics
Hidrocarburs aromàtics
Estirè

Extracte de gambier
Extracte de Acacia

BIT

Aplicació
Dissolvent per nitrocel·lulosa, gomes i laques.
Fabricació de tintes.
Dissolvent per a neteja industrial, tints i gràfiques.
Dissolvent universal per a circuits de màquines
pigmentadores.
Dissolvent. Utilització a neteja de metalls. Neteja
en sec. Fabricació de tintes i vernissos.
Dissolvent per a neteja industrial, tints i gràfiques.
Dissolvent per a neteja industrial.
Dissolvent de aplicació en pintures i neteja
industrial.
Fabricació de plàstic, resines, goma sintètica,
aïllants.
En solucions de tintures i pigments de l’aigua en
l’acabat de la pell. Dissolvent per laques, vernissos
i nitrocel·lulosa.
Curtició vegetal, plena i ferma. Color groguenc.
Curtició vegetal, tova, de color blanc amb bona
solidesa.
(Gran. O pols). Curtició vegetal. Bona solubilitat.
Diversos tipus disponibles amb diferents
característiques i tons clars de vermell.
Curtició vegetal ràpida amb bon poder de
farciment i color vermellós.
Conservant per a la indústria de curtits. Fungicida
i bactericida.
Conservant per a la indústria de curtits. Fungicida
i bactericida.
Espessidor. Aglutinant. Fabricació de paper.
Tractament fisicoquímic d’aigua. Espessiment i
sedimentació de fangs en procés de filtració.
Fabricació de paper.
En fluorització de l’aigua. Formulacions per
pesticides. Com a agent desinfectant. Tractament
superficial del paper. Galvanitzat.
En fabricació tèxtil. Agent antiarna.
Com a tap, per ajustar el PH de àcids forts. Facilita
el remull del cuir. Precipitant de metalls.
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Nom comercial
Formol

Nom químic
Formaldehído en solució
aquosa

Fosfat biamònic

Fosfat amònic Dibassic

Fosfat bisòdic
Vidre

Fosfat sòdic Dibassic

Fosfat
monoamònic
Fosfat monosòdic
Vidre
Fosfat trisòdic
Vidre
Fowoquip 250

Fosfat amònic
Monobàsic
Fosfat sòdic Monobàsic

Glicerina

Fosfat sòdic tribàsic
Producte amb base
esters
Glicerina

Hematina
rovellada
Heptà

Hematina

Hexametafosfat
sòdic
Hexà

Hexametafosfat sòdic

Hexilenglicol
Hidrosulfit sòdic

Hexilen Glicol
Hidrosulfit sòdic

Hidròxid de cal

Hidròcid càlcic, cal

Hipoclorit càlcic

Hipoclorit càlcic

Hipoclorit de sosa
Hiposulfit de sosa

Hipoclorit sòdic
Tiosulfat sòdic

n-Heptà

N-Hexà

Aplicació
En piquelatge i conservació de pells. Per
incrementar la solidesa en tintures. Per fer
insolubles la caseïna, albúmina i gelatina. A la
fabricació de resines fenòliques, colorants. Com a
desinfectant, fungicida, insecticida. Agent
hidrofugant. Conservant.
Ignifugant en tèxtil, paper, fusta, fibra. Com
inhibidor de corrosió. En soldadura metàl·lica.
Utilització a curtició. Mordent en tintures.
Fabricació de detergents, ceràmiques, esmalts,
productes hidrofugants. En soldadures.
Ignifugant en tèxtil, paper, fusta i fibra.
En tractaments d’aigües. Acidulant en sec.
En curtició. Fabricació de paper. Com a detergent.
Estovant d’aigua.
Agent hidrofugant i oleofugant.
Com a dissolvent. Huectant. Anticongelant. En
estampació. Fabricació de lubricants, cues,
ciments.
Auxiliar en tintura de cuir per negre.
Neteja a la indústria tèxtil. Solvent de
polimerització. Fabricació de goma sintètica.
Ús en la fabricació de detergents. Segrestant.
Estovant d’aigua.
Preparació de dissolvents per a tintes i vernís.
Neteja. Extracció de olis vegetals. Solvent de
polimerització.
Auxiliar en líquids hidràulics. En cosmètica.
Com agent blanquejant. Producte reductor en
tintures. Desmodulador de tintures en articles
tenyits.
Al pelat de la pell. Materials per a la construcció.
Tractament d’aigües. Fabricació de pasta de
paper, pintures, lubricants.
Tractaments
superficials de ignifugat.
Fungicida. Bactericida. Algicida. Desinfectant.
Agent blanquejant i oxidant.
Desinfectant. Desodorant. Germicida. Blanquejant
Per extreure el clor, per exemple, en la pasta de
paper. Blanquejant. Mordent per tintura i
estampats.
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Nom comercial
Isopropanol

Nom químic
Alcohol Isopropílic (IPA)

Sabó de Marsella

Oleat sòdic

Lauril Eter
Lecitina de soja

Alcohol grasoxiletilenado
Lecitina de soja

Licuocrom 33

Sulfat Bàsic de Crom
líquid
Sulfat Bàsic de Crom
líquid
Monòleg xid de Plom

Licuocrom 42
Litargirl
Marpal DC
Marpal O
Metabisulfit
potàssic
Metanol
Metasilicat sòdic

Nonifenol
Nonifenol
Metabisulfit potàssic

M.E.K.

Alcohol metàl·lic
Metasilicat sódic
dicopentahidrat
Metil Etil Cetona

Metoxi propanol

Metoxi propanol

Mono etilenglicol

Ethylene Glicol

Nitrat amònic

Nitrat amònic

Nitrat de plom
Nitrat sòdic
Nitrit de sosa

Nitrat de plom
Nitrat sòdic
Nitrit sòdic

Nonisol 1-I

Alcohol Isopropilico (IPA)

Nonisol 2-T

Metilbenzè

Oli de peix
Oli vaselina

Oli de peix
Oli vaselina

Òxid de antimoni
Òxid de calç

Pentòxid de Antimoni
Òxid de Calci, Calç viva

Aplicació
Dissolvent per a resines, gomes, tintes, olis
essencials. A la fabricació de cosmètics. En
solucions per anticongelants.
Emulsionant, espessidor, humectant, antioxidant
per a metalls. En detergents en pols.
Emulsionant i desengreixant. Humectant.
A la fabricació de greixos, pintures, vernissos,
tintes, resines.
En el curtit de pells al crom. 33% basicitat.
Fabricació per reducció orgànica.
En el curtit de pells al crom. 42% basicitat.
Fabricació per reducció orgànica.
Fabricació d’esmalts, porcellana, vernissos,
orfebreria. Com a pigment.
Tensoactiu desengreixant. Humectant.
Tensoactiu desengreixant. Humectant.
Antiferment. Blanquejant.
Dissolvent industrial. Anticongelant. Combustible
Fabricació de sabons i detergents. Blanqueig de
tèxtils.
Dissolvent. A la fabricació de resines sintètiques i
pols sense fum. En tractaments superficials.
Dissolvent per a resines, gomes, tintes. En
solucions anticongelants.
Dissolvent per a la fabricació de pintures, plàstics,
tintes, fibra sintètica, ceres. Humectant,
anticongelant.
En fertilitzants. Barreges per a refrigerants. En
pirotècnia.
Mordent i oxidant en tintures i estampats tèxtils.
Fabricació de vidre, esmalts. Fertilitzant.
En molts processos químics orgànics. En tintures i
estampats tèxtils. Producte blanquejant.
Dissolvent per a resines, gomes, tintes, olis
essencials. A la fabricació de cosmètics. Solucions
per anticongelants.
Dissolvent a la fabricació de compostos orgànics,
colorants.
Oli per a curtició en pell tipus camussa.
Greix lubrificant. Inhibidor de corrosió. Estovant
per a compostos de cautxú.
Producte ignifugant en tèxtil.
En pelat de pells. Tractament d’aigües. Fabricació
de materials de construcció, paper, vidre, metalls,
fungicides, insecticides, lubricants.
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Nom comercial
Òxid magnèsic

Nom químic
Òxid de magnesi

Parafina a pans

Parafina

Perborat de sosa
Percloroetilè

Perborat sòdic
Tetracloroetilens

Permanganat
potàssic

Permanganat potàssic

Peròxid de MEK
Persulfat amònic

Peròxid de Metil Etil
Cetona
Peròxid sulfat amònic

Persulfat potàssic
Persulfat sòdic

Peròxid sulfat potàssic
Peròxid sulfat sòdic

Pedra Pomés

Pomés

Pirofosfat
tetrasòdic
Polietilenglicol
400

Pirofosfat tetrasòdic

Potassa càustica

Hidròxid potàssic

Procrom 33

Sulfat Bàsic de crom

Propilenglicol

Propilenglicol

Oli de ricí

Oli de ricí

Sal

Clorur sòdic

Silicat de sosa

Silicat sòdic

Solvent PT

Propilen Glicol Metil Eter

Sorbat potàssic

Sorbat potàssic

Polietilè Glicol 400

Aplicació
Basificant a la curtició al crom. Additiu en
lubricants. Fabricació de maons i materials
reflectors i aïllants.
En hidròfug de pells, paper, fusta. Fabricació de
paper, espelmes, vernissos, lubricants. Poliments,
cosmètics.
Producte blanquejant per a tèxtil, fibres i ceres.
Dissolvent. En neteja en sec. Desgreixatge de pells
i metalls.
En curtició de pells. Tractament d’aigües.
Producte blanquejant per a pells de camussa,
tèxtil, fibres, ceres.
Dissolvent de nitrocel·lulosa i resines. Eliminador
de pintures.
En tintures. Fabricació de colorants. Com a
blanquejant i oxidant.
Producte blanquejant.
Producte blanquejant i oxidant. Emulsionant en
reaccions de polimerització.
Utilització a polit de metalls. Fabricació de
compostos aïllants o ignífugs. Com a mitjà filtrant.
Agent segrestant en general. En tractament
d’aigües. En compostos per a neteja.
Lubricant soluble en aigua per a tèxtil, motlles per
a goma i metall. Recobriments superficials en
paper. En polits, pintura, ceràmica. Humectant.
(Líquid o escames). En decapants de pintures i
vernissos. Fabricació de sabons, tintes.
Sal de crom adobament. 33% de basicitat, 25% de
òxid de crom.
Anticongelant no tòxic. Fungicida. Inhibidor de
fermentació. A la fabricació de resines sintètiques.
Producte químic de base. A la fabricació de
lubricants, resines sintètiques, detergents,
vernissos i pintures. Tractaments superficials i
adhesius. Tintura i acabat tèxtil.
(Centrifugada, Mar fina, Mar magrana, Mina,
Regenia). Al conservant en general. Piquelatge de
pells. En tintures i estampats. Fabricació de
metalls, sabons, colorants, mescles i refrigerants.
En curtició a la Salice. A la fabricació de Salice i gel
de Salice, paper, foneria. Consolidació de sòls,
càrregues blanques.
Dissolvent per a resines, gomes, tintes. En
solucions anticongelants.
Inhibidor de llevat.

PRODUCTES QUÍMICS PER A LA INDÚSTRIA
Nom comercial
Sorbitol

Nom químic
D-Glucitol

Sosa càustica

Hidròxid sòdic

Sulfat amònic

Sulfat amònic

Sulfat d’alumini

Sulfat d’alumini

Sulfat de coure
Sulfat de ferro

Sulfat de coure
Sulfat ferrós

Sulfat de
manganès
Sulfat de sosa
anhidre
Sulfat de zinc

Sulfat de manganès

Sulfat magnèsic

Sulfat magnèsic

Sulfhidrat sòdic

Sulfur sòdic hidrogenat

Sulfit de sosa

Sulfit sòdic

Sulfosuccionat
sòdic
Sulfur de sodi

Sulfosuccionat sòdic

Talc

Talc

Tàrtar emètic
Tartrat amònic
T-Crosene

Potassi Antimonitartrat
Tartrat amònic
Triclorur d’Etilè

Sulfat sòdic anhidre
Sulfat de zinc

Sulfur sòdic

Aplicació
Greixatge i estampats per a pell. Humectant. A la
fabricació
de
resines,
tintes,
barreges
anticongelants.
(Solucions, aquoses, escates, perles). En
neutralització de àcids. Hidròlisi de greixos.
Fabricació de sabons, plàstics. Precipitat de
metalls i alcaloides en l’aigua.
Sal desencallant per a pells. Fertilitzant. En
mescles anticongelants. Producte ignifugant. A la
galvanització de ferro.
(Líquid o pols). En curtició de pells. Purificació
d’aigua. Fabricació de paper, oli, greixos. En
hidrofugat i ignifugat.
Pesticida. En galvanitzat.
Colorant per cuir. Agent reductor. En tractament
d’aigües. Fertilitzant. En fabricació de tintes,
pesticides. En galvanitzat.
Utilització a tintures. En fabricació de porcellana,
vernissos. Com a fertilitzant.
En tintures i estampats tèxtils. Assecat de líquids
orgànics. Fabricació de pasta de paper, vidre.
Conservant de pells i fusta. Agent blanquejant per
a paper. Mordent en estampat tèxtil.
(Anhidre o vidres heptahidratats). Curtició de pell.
Fabricació de paper. Ignifugats. Tractament
d’aigües. Fertilitzant. Càrrega en tèxtil.
Controla l’inflat durant el pelat del cuir. Reductor
en tintura tèxtil. A la fabricació de colorants
sulfurats.
Facilita el remull del cuir. Basificant a la curtició al
crom. Com a reductor en tintures. En blanqueig
tèxtil. Per eliminar clorurs en paper i tèxtil.
Fixador de estampats.
Producte humectant per a sistemes aquosos.
Emulsionant d’oli en aigua.
En pelat i desllanatge de pells. Fabricació de goma
i colorants sulfurosos. En estampat de cotó. En
refinat de metalls.
Reomplint per a paper, goma, sabons. Com a
pigment de pintures i vernissos. En filtrat de
líquids. Ignifugant i aïllant.
Mordent en la indústria del cuir i tèxtil.
Mordent en la indústria tèxtil.
(Estabilitzat). Dissolvent per a greixos, olis, ceres,
resines,
pintures,
goma,
cel·lulosa.
En
desgreixatge i rentat en sec.

PRODUCTES QUÍMICS PER A LA INDÚSTRIA
Nom comercial
Tiourea

Nom químic
Tiourea

Toluè

Metilbenzè

Tricloroetà

Tricloroetà

Tricloroetilè

Triclorur d’Etilè

Triformiat
d’Alumini
Tripolifosfat sòdic

Triformiat d’alumini

Urea

Urea

WS Dissolvent

White Spirit

Xilè

Dimetilbenzè

Rovell d’ou

Rovell d’ou

Zinc a boles
Dolomita

Zinc
Carbonat doble de calci i
magnesi

Òxid de Zinc

Òxid de zinc

Poliacrilamides

Poliacrialmida

Acetat de metil

Acetat de metil

Alum potàssic

Potassi i alumini sulfat

Carboximetilcel

Carboximetilcel

Citrat Trisòdic
Dissolvent NF-100

Tri-sodi citrat 2-hidrat
Nafta-100

Fosfat Triisobutil

Fosfat Triisobutil

Ftalat de dibutil

Ftalat de dibutil

Tripolifosfat sòdic

Aplicació
A la fabricació de resines. Accelerador a la
vulcanització.
A la fabricació de compostos orgànics i colorants.
Dissolvent per extracció vegetal.
Dissolvent per greixos, ceres, resines naturals,
alcaloides.
Dissolvent per a greixos, olis, ceres, resines,
pintures, goma, cel·lulosa. En rentat en sec. Al
desgreixatge.
Curtició blanca per pelleteria. Mordent de tintura
en pells i tèxtil. Impermeabilitzant.
Segrestant per a tractament d’aigües.
Emulsificant i dispersant. Per controlar la
viscositat en olis. Agent peptitzant.
(Tècnica). En el paper, per suavitzar la cel·lulosa.
En reaccions amb aldehids per fabricar plàstics i
resines. Fertilitzant.
Dissolvent. Utilització per a neteja de metalls,
neteja en sec. Fabricació de tintes i vernissos.
Dissolvent. Fabricació de colorants i altres
compostos orgànics.
Engreixant per a pells de calçat. En formulacions
per cremes a cosmètica.
Galvanitzat de metalls.
Basifi9cant a la curtició de crom. Fabricació de
maons i materials reflectors i aïllants. Fabricació
de paper, ceràmica.
Pigment blanc per pintures, coles i cosmètics.
Fabricació d’assecadors, ciment, vidre, esmalts,
porcellana i paper. Retardant de flama.
Floculants sòlids i líquids per clarificat, espessit i
deshidratació.
Solvent per nitrocel·lulosa, acetilcel·lulosa i
moltes resines i olis. Fabricació en cuir sintètic.
Estampació de teles. Fabricació de tints. Laques.
Paper. Explosius. En adobats. Purificació de
l’aigua.
En detergents, en pintures de emulsió de resina,
coles i com col·loide protector en general. En
farmàcia per preparar suspensions.
Com segrestant de agents per treure metalls.
En la indústria petroquímica per a la producció de
olefines i en la indústria química per solvents.
Plastificant per àsters de cel·lulosa, laques,
plàstics i resines de vinil.
Per fer més flexibles els plàstics i també en
suports de catifes, pintures, cola i cosmètica.

PRODUCTES QUÍMICS PER A LA INDÚSTRIA
Nom comercial
Litopó

Nom químic
Barreja de Sulfur de Zinc
i Sulfat de Bari
Monoetanolamina 2-Hidroxietilamina

NMetilpirrolidona

1-Metil-2-pirrolidona

Polietilenglicol
200

Polietilè Glicol 200

Fosfat tributil

Fosfat tributil

Isobutanol
Lignosulfonat
sòdic líquid

Alcohol Isobutílic
Lignosulfonat sòdic

Àcid propiònic
Bentonita

Àcid propiònic
Bentonita

Carbonat de bari

Carbonat bàric

Colofònia

Colofònia

D-limonè

D-limonè

Percarborat sòdic
Pirofosfat
tetrapotàssic
Sulfat fèrric

Percarborat de sosa
Pirofosfat potàssic

Trietanolamina

Trietanolamina

Sulfat fèrric

Aplicació
S’utilitza en pintures, esmalts, paper, cuirs blancs
i cautxú blanc.
A la síntesi d’agents superficials. En
emulsionadors. A la dispersió d’agent per a
substàncies químiques agrícoles. A la fabricació
de antibiòtics.
Utilitzada en la producció de acetilè i olis
lubricants i aromàtics. Com a removedor de
pintura i desengreixant.
Lubricant soluble en aigua per a tèxtil, motlles per
a goma i metall. Recobriments superficials en
paper. En polits, pintura, ceràmica. Humectant.
Plastificant per àsters de cel·lulosa, laques,
plàstics i resines de vinil.
Solvent en pintura, removedor de vernís.
Agent dispersant aniònic per sòlids en sistemes
aquosos. Com aglomerant. A la fabricació de
adhesius. En adobats.
Conservant i inhibidor. Agent esterificant.
Base per a productes de la construcció.
Emulsionant per olis.
A la fabricació de paper, ceràmica, esmalts,
pintures, substituts de marbres, cautxú i vidre.
A la fabricació de pell sintètica, llana, cotó,
ciments. Com a agent ignifugant, desinfectant.
Dissolvent, fabricació de resines, agents
humectant i dispersant.
Agent oxidant.
Agent segrestant en general. En tractament
d’aigües. En compostos per a neteja.
Coagulant per al tractament d’aigües. Mordent
per a la tintura tèxtil.
Intermediari per a productes químics, Dissolvent.
Emulsionant. Agent penetrant per líquids
orgànics.

