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KİMYASAL ADI: Ca(OH)2 ( KALSİYUM HİDROKSİT )  
KULLANIM ALANLARI  
Metal : Çelik Ürünleri , Demir Dışı Metallerde 
İnşaat : Yol Stabilizasyon, Yapı malzemeleri 
Kağıt : Atık Sularındaki katıların çöktürmesinde  
Çevre : Baca gazı arıtma, İçme Suyu Arıtma, Atık su Arıtma, Zararlı atıklar 
Kimya : Kalsiyum Hipoklorit, Sitrik asit, Kalsiyum Tuzları 
Seramik : Emaye, Porselen Eşya Üretiminde  
Şeker : Şeker Kamışı ve Pancarı Üretiminde  

Maden : Flotasyon , Aglomerasyon , Kömür Biriketleme  
Tarım, Gıda : Tarım, gıda ve yan ürünlerde 
KULLANIM AMAÇLARI 
Metal Sektöründe : Çelik ürünlerinde Haddehanelerde kayganlaştırıcı olarak ve korozyonu önlemek 
üzere nötralizasyon için kullanılmaktadır, Demir dışı metallerde ; Altın ve gümüşün siyanürleme 
yöntemi ile kazanımında Ph ayarlayıcı olarak , Düşük karbonlu ferrokrom üretiminde curuf yapıcı olarak 
kullanılır. 
İnşaat : Yol yapımında killi zeminlerin stabilizasyonunda, Beton blok ve elemanlarının üretiminde 
ürünün sağlamlığını artırma , harç ve sıva yapımında bağlayıcı ve sıvaya işlenebilirlik vermek için 
badana olarak kullanılır. 
Kağıt : Kağıt endüstri atık sularındaki katıların çöktürülmesi, filtrasyon yardımcısı olarak , alkol, 
kalsiyum lignosulfanatın geri kazanımında kullanılmaktadır. 
Çevre : Baca gazı arıtma ,evsel atıkların insinerasyonunda baca gazlarında bulunan HCl in 
temizlenmesinde, Aktif karbonla birlikte baca gazlarında ki civanın giderilmesinde kullanılmaktadır. 
İçe suyu arıtma da karbonat sertliğinin giderilmesi, asidik suların nötrleşmesin de ve suyun Ph 
değerinin yükseltip sudaki bakteri ve bazı virüsleri yok etmekte kullanılır. 
Atık su arıtma da, evsel atık suların arıtmasında, alüminyum ve demir tuzları ile birlikte katı maddelerin 
çöktürülmesinde , fosfor ve azotun giderilmesinde, Endüstri de asit ihtiva eden suların 
nötrleştirilmesinde , demir ve krom gibi metal iyonlarının çöktürülmesinde kullanılmaktadır.  
Atık çamur hazırlama da evsel atık su arıtma tesislerinden çıkan çamurun stabilizasyonunda ve gübreye 
dönüştürülmesi ve hayvansal atıkların , sülfit/sülfat çamurları , petrol atıkları gibi endüstriyel atıkların 
stabilizasyonunda kullanılır ve zararlı atık olarak bakır, kurşun, çinko, arsenik gibi metalleri ihtiva eden 

atıkların stabilizasyonunda kullanılmaktadır. 
Kimya : Sönmüş kireç ve klor gazının reaksiyonu ile Kalsiyum hipoklorit üretiminde, Sitrik asitin 
rafinasyonunda, Kirecin organik veya inorganik asitlerle reaksiyonu neticesinde Kalsiyum fosfat( 
mono,di,tri), florit, bromid,ferrosiyanit vb. kimyasalların üretiminde, Krom kimyasallarının üretiminde 
nötrleştirci olarak, etilen veya propilen glikolün üretiminde glikoz ve dekstrinin konsentrasyonunda, 
adsorbent ve desikkant olarak çeşitli kimyasal proseslerde kullanılmaktadır. 
Seramik : Emaye , porselen üretiminde kullanılmaktadır. 
Şeker : Şeker kamışı ve pancarı üretiminde Ph düzenleyici ve empürite giderici olarak kullanılmaktadır. 
Maden : Bakır, Kurşun, çinko gibi cevherlerinin flotasyonunda Ph ayarlayıcı ve pirit bastırıcı olarak , 
Demir cevheri konsantrelerinin peletlenmesinde bağlayıcı olarak ve kendinden cüruflu pelet üretiminde, 
Melasın bağlayıcı olarak kullanıldığı kömür briketlerinde sertleştirici ve aynı zamanda kükürt sorbenti 
olarak kullanılır. 
Tarım, Gıda : Tarım topraklarında Ph ayarlamada, Kemiklerden jelatin yapımında, meyve 
endüstrisinde meyve atıklarının yeme dönüştürülmesinde, tartarik asit üretiminde ve meyvelerin 
tazeliğini korumada kullanılmaktadır. 
 
FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ  

 

Parametre / Ürün CL 80 S CL 90 S 

% Aktif Ca(OH)2 Min.80  Min.85  

% Nem Max. 2 Max. 2 

% MgO Max. 2 Max. 2 

% T.CaO+MgO Min. 80 Min. 90 

Ambalaj  
Silobas, BigBag, 

Kraft Torba  
Silobas, BigBag, 

PP Torba 


