
 

 

Sadad Sepahan Co 
Manufacturer of Quicklime, Calcined Dolomite  

Hydrated Lime 

 
Applications 
 

Water Treatment Plant     |    Effluent Treatment Plant 
PH Control                           |    Paint Industries 
Food Industries                   |    Leather Industry 
Paper Industry                    |   Pesticides 
Fertilizers                             |   Metallurgical  
Industries                             | Glass Industry 
Pharmaceutical Industry   |   Cement paints 
Bleaching Powder 
Di Calcium Phosphate manufacturing 
Petroleum refining Industries 
Rubber Industry 
Road making and construction 
Sugar Industries 
 

Packing 
 

- Loose Bulk  
- Jumbo bags 1000kg and 1500kg 
- 25 & 50 kg bags 
 

باهانشركة سداد س  

والدولوميت في إيران أكسيد الكالسيوممنتج   

  الكالسيوم هيدروكسيد

  تطبيقات
  

 السائلة النفايات لمعالجة محطة|                 المياه معالجة محطة

 الطالء صناعات|                             PH التحكم

 الجلود صناعة|                    الغذائية الصناعات

 حشرية مبيدات|                           الورق صناعة

 الفلزات|                                 األسمدة

 الزجاج صناعة|                               الصناعات

 االسمنت دهانات|                      الدوائية الصناعة

 التب�ض مسحوق

 الكالسيوم فوسفات كال تصنيع

 البترول تكرير صناعات

 المطاط صناعة

 والبناء الطرق صنع

  السكر صناعات
  

  التعبئة
  

  فضفاضة السائبة -

  كغم ١٥٠٠ و كغم ١٠٠٠ جامبو حقائب -

 الحقائب كلغ ٥٠ و ٢٥ -

 :رئيس المكتب

  اصفهان ، ايران

 +٩٨ ٣١٥ ٥٢٤٦ ٩٠١٥  :        الهاتف

  +٩٨ ٣١٥ ٥٢٤٦ ٧٧٨٤ :       الفاكس

 +٩٨ ٩١٣ ٢٣٥ ١٣٨٠  :    واتس اب

www.sepahanlime.com 
info@sepahanlime.com 

Head Office: 
Esfahan, Iran 
Tel               : +98 315 246 9015 
Fax              : +98 315 246 7784 
Whatsapp : +98 913 235 1380 
www.sepahanlime.com 
info@sepahanlime.com 
 

 

TYPICAL CHEMICAL PROPERTIES 

2Ca(OH)  Min 90 % - Max 96 % 

Mgo  0.9 % 

SiO2 0.38 % 

SO3 0.3 % 

CaO 74.5 % 

3O2Fe  0.74 % 

SrO 1.6 % 

Loi 21.15 % 

Humidity Max 0.7 % 
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PRODUCT SIZE GRADATION 

200 Mesh 
 

Product Description 
 

Calcium hydroxide (traditionally called slaked lime) is an inorganic compound 
with the chemical formula Ca (OH) 2. It is a colorless crystal or white powder and 
is obtained when calcium oxide (called lime or quicklime) is mixed, or slaked with 
water. It has many names including hydrated lime, caustic lime, builders' lime, 
slack lime, cal, or pickling lime. Calcium hydroxide is used in many applications, 
including food preparation. 
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 المنتجوصف 

 Ca ائيةالكيمي الصيغة به عضوي غير مركب هو) المطفأ الجير تقليدًيا يسمى( الكالسيوم هيدروكسيد

(OH) 2 .لكالسيوما أكسيد خلط عند عليه الحصول ويتم أبيض أو اللون عديم بلوري مسحوق عن عبارة إنه 

 ، لرطبا الجير ذلك في بما األسماء من العديد لديها. بالماء رميه يتم أو) الحي الجير أو بالجير المسمى(

 في السيومالك هيدروكسيد يستخدم. تخليل الجير أو ، كال ، الركود والجير ، البناء والجير ، الكاوية والجير

 .الطعام إعداد ذلك في بما ، التطبيقات من العديد


