
Glass-Based Pearlescent Pigments
الصبغات اللؤلؤية ذات القاعدة الزجاجية



The LUXAN K series provide exceptional optical appearance due to 

its high transparency, unique color purity and intensive luster. On 

account of its fascinating sparkle effect, these glass pigments can 

enhance cosmetic and food packaging, sports and leisure applica-

tions, automotive interior parts, toys, household and home appli-

ances. LUXAN K can easily be used in all common applications 

such as extrusion, injection and blow moulding, blown film or cast 

film extrusion. LUXAN K is suitable for polyolefins, PVC as well as 

engineering resin like polycarbonate, styrenics, acrylics, nylons, 

etc.

The benefits of LUXAN K glass pigments are:
· High chroma and color intensity

· Sparkle effect can be achieved even at low 

 pigmentation levels

· Outstanding transparency, i.e. ideally suited for 

 transparent resins

· Approved for food packaging applications

LUXAN 

Type
النوع

Article No. 
رقم البند

Pigment Colour 
لون الصبغة

Modification 
التعديل

Particle Size Distribution

D50 approx. [µm] 
توزيع حجم الجزيئات
D50 [ميكرومتر]

K 001 022411SG0
Silver
فضي

Rutile
روتيل 450 - 670

K 221 022410SG0
Interference Gold 
ذهبي متداخل

Rutile
روتيل 450 - 670

K 241 022409SG0
Interference Red
أحمر متداخل

Rutile
روتيل 450 - 670

K 261 022408SG0
Interference Blue
أزرق متداخل

Rutile
روتيل 450 - 670

K 271 022407SG0
Interference Green
أخضر متداخل

Rutile
روتيل 450 - 670

Packaging unit: 5 kg (SG0), plastics bucket of 16 l (white) with PE 

bag. Standard sample size is 100 g (zz2)

Glass-Based Pearlescent Pigments 

ا بفضل شفافيتها LUXAN K تعطي الفئة ًي ائ ن ث ا است  مظهًرا بصرًي
أثيرها ت ل ونظًرا  الفائق.  واللمعان  الفريد  اللوني  والنقاء  ية،   العال
زجاجية تعزيز قيمة عبوات رائع، تستطيع هذه الصبغات ال  المتأللئ ال
رياضية ال والتطبيقات  الغذائية،  والمواد  التجميل   مستحضرات 
واألدوات األطفال،  ولعب  ارات،  للسي الداخلية  واألجزاء  ترفيهية   وال
استخدام يمكن  ية.  زل المن واألجهزة  ية  زل  بسهولة LUXAN K المن
البثق، أو الحقن أو  في جميع التطبيقات الشائعة مثل التشكيل ب
بثق بالصب. ُتعد النفخ أو شرائط ال بثق ب النفخ، أو شرائط ال  التشكيل ب
لبولي أوليفينات، والبولي كلوريد فينيل LUXAN K الفئة  مناسبة ل
والستيرينكس، كربونات،  البولي  مثل  الهندسي  راتنج  ال  وكذلك 

ايلون، وما إلى ذلك ن .واألكريليك، وال

الزجاجية هي LUXAN K مزايا صبغات:
· الصفاء العالي والكثافة اللونية

ر المتأللئ حتى مع مستويات الصبغ ي أث ت · يمكن إظهار ال
المنخفضة 

·الشفافية الفائقة، مما يعني أنها مناسبة بشكل مثالي
راتنجات الشفافة ل ل

· مصرح بها لتطبيقات تغليف المواد الغذائية ·

الصبغات اللؤلؤية ذات القاعدة الزجاجية

5 كجم التغليف:  لتر ،(SG0) وحدة   16  دلو بالستيكي 
(أبيض) مع حقيبة .بولي إيثيلين

(zz2) يبلغ حجم العينة القياسي 100 جم
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The typical technical specifications and other information presented in 

this leaflet correspond to the current status of our knowledge and 

experience. They are intended for providing general information to 

our customers, but do not release the potential user from the respon-

sibility of testing the products described for ascertaining their suitabi-

lity for the intended application. We reserve the right to alter product 

denominations or specifications as a result of technical progress or 

continuing development in manufacturing. 

Our technical consulting service is available on request for further 

advice, for co-operation in solving problems arising in conjunction 

with manufacturing and applications, as well as for the elaboration of 

recommended formulations. However, this does not release the user 

from the responsibility appraising these data and recommendations 

prior to their application. No liability is assumed for the correctness 

and completeness of the data presented on this sheet as is also the 

case for any other technical information for application.

 تتوافق المواصفات الفنية النموذجية والمعلومات األخرى الواردة في هذه

 النشرة مع الوضع الحالي لمعرفتنا وخبرتنا. وهي تهدف إلى إمداد عمالئنا

 بمعلومات عامة، ولكنها ال تعفي الُمستخِدم المحتمل من مسؤولية اختبار

 المنتجات المشروحة للتأكد من مدى مالءمتها للتطبيق المستهدف. نحتفظ

أو التقني  للتقدم  نتيجة  مواصفاته  أو  المنتج  ُمسميات  تغيير  إجراء   بحق 

.التطوير المستمر في عملية التصنيع

 خدمة االستشارات الفنية لدينا متاحة عند الطلب للحصول على المزيد من

 المشورة، وللتعاون في حل المشاكل الناشئة باالرتباط مع عملية التصنيع

ال ذلك  أن  إال  بها.  الموصى  التركيبات  في  للتوسع  وكذلك   والتطبيقات، 

قبل والتوصيات  البيانات  هذه  تقييم  مسؤولية  من  الُمستخِدم   يعفي 

البيانات المقدمة في التزام عن مدى دقة واكتمال   التطبيق. ال نتحمل أي 

.هذه النشرة كما هو الحال بالنسبة ألية معلومات فنية أخرى خاصة بالتطبيق


