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ANKERMAG ® B21 
 

Tlenek magnezu (MgO) o bardzo niskiej zawartości metali ciężkich 
 

Opis: 
tlenek magnezu ANKERMAG B21 jest drobnym, białym proszkiem, który składa się z aglomeratów cząstek 
pierwotnych o średnicy pomiędzy 0,5 a 1 µm. Jest niepalny i nietoksyczny. Dzięki swojej reaktywności, 
ANKERMAG B21 absorbuje parę wodną i dwutlenek węgla z atmosfery. Dlatego powinien być 
przechowywany w hermetycznych silosach lub w swoim oryginalnym opakowaniu. 
 

Zastosowanie: 
• w przemyśle chemicznym jako ogólny środek neutralizujący 

• jako surowiec do produktów farmaceutycznych 

• w produkcji bardzo czystego wodorotlenku magnezu 

• w produkcji bardzo czystych soli magnezowych 

• inne zastosowania 
 

Opakowania: 
big bag'i worki (0,9 x 0,9 x 1,8 m) z dolnym otworem spustowym, po ca 1.000 kg na palecie, 

obciągnięte folią. 
worki 25 kg w polietylenowych workach po 25 kg netto każdy, 40 worków = 1.000 kg netto na palecie, 

obciągnięte folią. 
 

Specyfikacja: 
analiza chemiczna jednostka typowe specyfikacja 

strata prażenia przy 950 °C % 1,6 < 2,0 
MgO (jak produkowane) % 97,5 > 96,5 
SiO2 ppm 60 < 200 
CaO % 0,45 < 0,60 
Al 2O3  ppm 20 < 50 
Fe2O3 ppm 30 < 100 
Cr2O3 ppm 10 < 30 
MnO ppm 10 < 30 
NiO ppm 50 < 100 
Na2O ppm 300 < 600 
K2O ppm 30 < 100 
B2O3 ppm < 1  
SO4 % 0,03 < 0,10 
Cl- % 1,2 < 1,50 
 



                                   

"GrayWolf" W.Szwaja 
 Dane kontaktowe (contact information) 

tel. (phone): +48 34 3256023 

fax: +48 34 3256023 

e-mail: wojciech.szwaja@graywolf.pl 

website: www.graywolf.pl 

ul. Wawrzynowicza 8/10 

42-218 Częstochowa 

Polska (POLAND) 

NIP (EU VAT No.): PL5731127315 

REGON: 241992561 
 

Specyfikacja Produktu / Arkusz Danych Technicznych 

Tlenek magnezu ANKERMAG B21                                                                                     Częstochowa, 21.06.2019 

 

 

 inne cechy: 
powierzchnia właściwa m²/g 4 - 5 
aktywność mierzona metodą badań kwasem cytrynowym  sekundy 550 
gęstość nasypowa kg/m3 400 – 500 

pozostałość na sicie (przesiew na mokro) 0,063 mm 
 

% 1 

 

 
 
Wszystkie podane informacje zostały opracowane na podstawie pomiarów i danych liczbowych, uzyskanych podczas 
długich okresów produkcyjnych i zgodnie z normalnymi praktykami analitycznymi lub odpowiednio z własnymi standardami 
producenta (naszego dostawcy). Jednakże, dalszy rozwój produktów i ich adaptacja do wymogów klientów mogą skutkować 
zmianami powyższych danych. 


