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1. LATAR BELAKANG 

 

The Global Alliance to Eliminate Lead Paint/Aliansi Global untuk Penghapusan Cat Bertimbal 

merupakan sebuah kemitraan sukarela yang dibentuk oleh Badan Lingkungan PBB (UN 

Environment) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mencegah paparan timbal dengan 

mempromosikan penghapusan cat yang mengandung timbal. Aliansi ini dipandu oleh Dewan 

Penasihat yang dipimpin oleh Agensi Perlindungan Lingkungan AS (US EPA) dan terdiri dari 

perwakilan pemerintah dari Kolumbia, Republik Moldova, Kenya, Thailand, dan perwakilan dari 

International Persistence Organic Pollutants (POPs) Elimination Network (IPEN), Health and 

Environmental Alliance (HEAL), International Paint and Print Ink Council (IPPIC), American 

Bar Association Rule of Law Initiative (ABA-ROLI), AkzoNobel (produsen cat multi-nasional), 

Boysen (produsen cat Asia), dan  Organisasi Pengembangan Industri PBB (UNIDO). 

Sasaran keseluruhan Aliansi adalah untuk mencegah paparan cat yang mengandung timbal pada 

anak-anak dan untuk meminimalkan paparan cat bertimbal akibat pekerjaan. Tujuan 

keseluruhannya adalah untuk menghapus secara bertahap produksi dan penjualan cat bertimbal 

dan untuk menghilangkan risiko keracunan timbal. Untuk mencapai tujuan ini, Aliansi 

memfokuskan upayanya untuk mempromosikan pembentukan kerangka peraturan nasional yang 

tepat yang akan menghentikan produksi, impor, ekspor, dan penjualan cat bertimbal dan produk 

yang dilapisi cat bertimbal. Tujuan Aliansi adalah agar semua negara memiliki peraturan/undang-

undang yang berlaku yang akan melarang cat bertimbal pada tahun 20201. 

Menurut Aliansi, per September 2018, 71 negara memiliki kontrol yang mengikat secara hukum 

untuk membatasi produksi, impor dan penjualan cat bertimbal, yang merupakan 36,8% dari semua 

negara di dunia2. Namun, sebanyak seratus negara dengan pendapatan rendah dan menengah 

belum menetapkan batas hukum untuk cat bertimbal, dan beberapa negara memiliki batas cat 

bertimbal yang sangat tinggi yang tidak melindungi kesehatan masyarakat atau memiliki celah 

dalam penegakan hokum terkait cat bertimbal. 

Untuk membantu mempromosikan undang-undang cat timbal (didefinisikan sebagai undang-

undang, peraturan atau standar wajib, asalkan undang-undang memiliki ketentuan penegakan 

hukum dan hukuman bagi yang tidak patuh), Global Environment Facility (GEF) mendukung 

proyek dari Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) pada praktik 

terbaik global untuk masalah kebijakan bahan kimia yang timbul. Komponen 1 dari proyek yang 

berkaitan dengan penghapusan cat bertimbal secara bertahap (selanjutnya disebut sebagai Proyek 

Cat Timbal GEF / GEF Lead Paint Project). Proyek ini akan bekerja sama dengan para 

pemerintah untuk mempromosikan undang-undang terkait cat bertimbal dan bersama dengan 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM), bekerja untuk mempromosikan reformulasi cat bertimbal.   

 

 
1 Lead Paint Alliance Action Plan for 2017-2018, https://www.unenvironment.org/resources/publication/global-

alliance-eliminate-lead-paint-action-plan-2017-2018 

2 UNEP, Update on the Global Status of Legal Limits on Lead Paint, September 2018; 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/26481/Lead_Status_201809.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/26481/Lead_Status_201809.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Pedoman Teknis Reformulasi Cat Timbal ini sedang dikembangkan sebagai bagian dari pekerjaan 

Proyek Cat Bertimbal SAICM GEF UKM untuk memberikan informasi tentang reformulasi cat. 

Pedoman ini berisi informasi tentang bahan-bahan lain yang dikembangkan oleh Aliansi Cat 

Bertimbal untuk mempromosikan undang-undang cat bertimbal, seperti Model Hukum dan 

Panduan untuk Mengatur Cat Bertimbal (atau Model Hukum).3 Model Hukum dikembangkan 

untuk memberikan panduan kepada negara-negara tentang bagaimana mengembangkan undang-

undang baru atau memodifikasi undang-undang yang ada. Negara-negara dapat menggunakan 

Model Hukum untuk membantu mengembangkan undang-undang mereka sendiri, sesuai dengan 

kerangka kebijakan yang ada dan keadaan nasional lainnya.   

Negara-negara yang telah memberlakukan undang-undang untuk membatasi kandungan timbal 

dalam cat umumnya menggunakan salah satu dari dua pendekatan, yaitu: (1) menetapkan batas 

peraturan spesifik bahan kimia, berdasarkan risiko senyawa tunggal timbal yang digunakan 

sebagai pigmen atau aditif dalam cat (saat ini digunakan dalam peraturan REACH Uni Eropa) 

atau; (2) menetapkan batas regulasi tunggal pada konsentrasi total timbal dalam cat dari semua 

sumber. Kedua pendekatan tersebut telah berhasil membatasi kandungan timbal dalam cat.  

Model Hukum merekomendasikan penentuan batas pengaturan tunggal pada konsentrasi total 

timbal dalam cat. Hal ini menguraikan tujuan utama dari peraturan cat bertimbal yang berhasil, 

yaitu sebagai berikut:  

- pencegahan produksi, penjualan dan impor cat yang mengandung timbal di atas batas 

hukum yang ditetapkan;  

- pengembangan metode untuk kepatuhan dan penegakan hukum; 

- penetapan tanggung jawab dan pengaturan kelembagaan untuk pengelolaan dan penegakan 

hukum cat bertimbal. 

Model Hukum mengusulkan ketentuan hukum untuk pelarangan penjualan, penawaran untuk 

penjualan, produksi untuk penjualan, distribusi ke dalam perdagangan dan impor cat yang 

melebihi batas hukum yang ditetapkan. Batasan hukum yang diusulkan adalah 90 mg/kg, 

berdasarkan pada berat total kandungan cat yang tidak mudah menguap. Batas ini diusulkan 

karena memberikan perlindungan kesehatan terbaik yang tersedia, dan kemampuan secara teknis. 

Model Hukum merekomendasikan bahwa industri (produsen, distributor dan importir) melakukan 

sertifikasi dan deklarasi bahwa cat berada di bawah batas yang ditetapkan. UKM tidak boleh 

menggunakan bahan aditif apa pun yang mengandung timbal dan harus berupaya memastikan 

kadar timbal yang rendah di dalam bahan bakunya. 

Pedoman Teknis ini dimaksudkan untuk membantu UKM memenuhi batas hukum yang rendah 

pada total kandungan timbal dalam cat dengan mengembangkan formulasi yang secara tidak 

disengaja menggunakan senyawa timbal apa pun dan yang mempertimbangkan potensi 

kandungan residu timbal dalam bahan bakunya.   

 

 

 

3https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22417/Model_Law_Guidance_%20Lead_Paint.pdf?sequenc

e=7  

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22417/Model_Law_Guidance_%20Lead_Paint.pdf?sequence=7
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22417/Model_Law_Guidance_%20Lead_Paint.pdf?sequence=7
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2. RINGKASAN 

 

Pedoman Teknis ini dikembangkan untuk membantu mengatasi kendala kapasitas dan hambatan 

teknis untuk substitusi senyawa timbal dalam cat dengan fokus pada kebutuhan UKM untuk 

reformulasi cat yang efektif dan efisien. 

Cat didefinisikan sebagai bahan pelapis berpigmen yang, bila diterapkan pada substrat, 

membentuk film kering yang tidak tembus cahaya yang memiliki sifat teknis pelindung, dekoratif 

atau spesifik. Cat memenuhi sifat teknis yang sangat berbeda seperti bahan kimia tertentu atau 

tahan cuaca, efek sinyal atau penyamaran, efek dekoratif, isolasi atau sifat konduktif, sifat 

antibakteri, dll. Cat juga diformulasikan untuk beradaptasi dengan berbagai substrat dan metode 

aplikasi. Karena terdapat banyak formulasi awal yang mengandung timbal yang berbeda untuk 

warna dan sifat cat lainnya, Pedoman Teknis ini hanya memberikan informasi umum tentang 

proses reformulasi cat. Analisis mendalam dan data yang lebih spesifik akan diberikan melalui 

demonstrasi percontohan melalui Proyek Cat Bertimbal GEF untuk perusahaan-perusahaan yang 

berpartisipasi, sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. 

Persyaratan terkait dengan cat dalam Pedoman Teknis ini sesuai dengan Standar Internasional 

ISO 4618:2014. 

Formulasi cat terdiri dari sejumlah besar komponen seperti binders (bahan pengikat), aditif (bahan 

tambahan), plasticisers, fillers (bahan pengisi) dan pigmen (pewarna). Kinerja cat terutama 

ditentukan oleh bahan baku pembentuk film, namun pigmen, ekstender, aditif, proses produksi 

yang tepat dan metode penerapan juga merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan. 

Persyaratan penting untuk komponen-komponen ini adalah tidak boleh membahayakan kesehatan 

manusia dan lingkungan.   

Senyawa timbal dalam cat (kebanyakan pigmen dan pengering) memenuhi persyaratan teknis 

yang ketat, namun demikian sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. UKM 

seharusnya tidak menggunakan bahan baku apapun yang mengandung timbal dan seharusnya 

berusaha untuk memastikan kadar timbal yang rendah dalam bahan baku yang mereka 

pergunakan. Namun, alternatif pengganti senyawa timbal yang digunakan diusahakan harus 

memiliki sifat yang tidak berbahaya dan aman.   

Pedoman Teknis menunjukkan bahaya senyawa timbal dan alternatifnya dengan merujuk pada 

konvensi Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Pelabelan Bahan Kimia / Globally 

Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals4 (GHS). GHS memfasilitasi 

definisi dan klasifikasi bahaya produk kimia, dan mengkomunikasikan informasi kesehatan dan 

keselamatan pada label dan lembar data keselamatan/Material Safety Data Sheets (MSDS). Ini 

dikembangkan di bawah naungan PBB dan tujuannya adalah untuk membangun sistem yang 

harmonis untuk mengklasifikasikan bahaya, dan untuk mengembangkan label dan lembar data 

keselamatan (SDS) di tingkat global.     

 

 
4 https://www.osha.gov/dsg/hazcom/ghsguideoct05.pdf 

https://www.osha.gov/dsg/hazcom/ghsguideoct05.pdf
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Konvensi pelabelan GHS digunakan untuk menggambarkan bahaya dan memungkinkan UKM 

untuk memilih di antara alternatif yang tersedia.     

Pedoman ini dimulai dengan deskripsi singkat tentang sifat berbahaya timbal dan senyawa timbal 

yang digunakan dalam formulasi cat (Bab 4, Bagian 4.1). 

Senyawa timbal yang digunakan dalam cat sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan 

lingkungan dan harus mendapat prioritas untuk disubtitusi. Perpindahan ke alternatif harus 

mengurangi risiko keseluruhan bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Bab 5 memberikan 

panduan tentang pendekatan umum dan langkah-langkah dalam proses substitusi untuk membantu 

UKM memilih alternatif yang tidak berbahaya atau lebih berbahaya daripada senyawa timbal 

yang ingin mereka gantikan.  

Selain itu, untuk memberikan warna, membentuk efek dan memberikan daya tutup, ada beberapa 

tuntutan teknis lain yang harus dipenuhi oleh pigmen, termasuk ketidaklarutan total di media 

sekitarnya, ketahanan terhadap cahaya dan paparan cuaca yang baik, ketahanan terhadap panas, 

dan kurangnya sensitivitas terhadap efek bahan kimia serta sifat keamanan lingkungan dan 

kesehatan. Dalam Bab 6, sifat-sifat pigmen alternatif disajikan. Sifat-sifat anti korosi dari pigmen 

anti korosi alternatif dibandingkan dengan oksida timbal. 

Proses formulasi ulang lapisan atas biasanya menuntut pencocokan warna - informasi singkat 

tentang teori warna disajikan. Untuk memberikan orientasi pada fungsionalitas warna, 

transparansi dan kroma pigmen, perbandingan warna dari alternatif untuk PY 34 dan PR 104 

disajikan. Daya tahan, dispersibilitas, stabilitas panas, bleeding, daya kilau, ketersediaan, 

kelayakan ekonomi dan lingkungan, kesehatan dan sifat-sifat keselamatan juga dibandingkan. 

Karena warna dan sifat cat sangat bergantung pada proses dispersi dan aditif untuk dispersi, ini 

juga disajikan dalam bab ini. 

Akhirnya, Bab 7 memberikan informasi tentang peran dan jenis pengering, dan alternatif dari 

pengering bertimbal. 

Untuk pembaca yang mencari informasi lebih lanjut, referensi juga disediakan. 
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3. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI 

 

Aditif (ISO 4618:2014) zat apapun, ditambahkan dalam jumlah kecil ke bahan pelapis, untuk 

memperbaiki atau memodifikasi satu atau lebih sifat 

Bleeding (ISO 4618:2014) - migrasi suatu zat berwarna dari suatu bahan ke bahan lain yang 

bersentuhan dengannya, yang dapat menghasilkan pewarnaan atau perubahan warna yang tidak 

diinginkan 

Bahan Pelapis (ISO 4618:2014) - produk, dalam bentuk cair, pasta atau bubuk, yang, ketika 

diterapkan pada substrat, membentuk lapisan yang memiliki sifat pelindung, dekoratif, dan/atau 

lainnya 

Kroma - kemurnian atau intensitas warna yang dapat dideskripsikan atau dilihat sebagai warna 

yang: 'Kotor' atau 'Pudar' dalam penampakannya 

Warna (ISO 4618:2014) - sensasi yang dihasilkan dari persepsi cahaya dari komposisi spektral 

yang diberikan oleh mata manusia (CATATAN: warna ditandai dengan rona, kroma, dan cahaya) 

Korosi (ISO 8044:2015) interaksi fisikokimia antara logam dan lingkungannya yang 

mengakibatkan perubahan sifat-sifat logam, dan yang dapat menyebabkan penurunan signifikan 

fungsi logam, lingkungan, atau sistem teknis. 

Penghambat Korosi (ISO 8044:2015) - zat kimia yang bila ada dalam sistem korosi pada 

konsentrasi yang sesuai menurunkan laju korosi, tanpa secara signifikan mengubah konsentrasi 

zat korosif apapun 

Konsentrasi volume pigmen kritis / Critical Pigment Volume Concentration (CPVC) - (ISO 

4618:2014) - nilai konsentrasi volume pigmen di mana kekosongan antara partikel padat, yang 

secara nominal bisa dihitung, hanya diisi oleh bahan pengikat dan sifat-sifat tertentu dari film 

yang secara nyata berubah 

Warna kotor atau kusam - Warna dengan kroma yang berkurang 

Daya tahan (ISO 4618:2014) - kemampuan lapisan untuk menahan efek merusak dari 

lingkungannya 

Zat warna (ISO 4618:2014) - bahan pewarna, larut dalam media aplikasi 

Floating/Pengapungan (ISO 4618:2014) - pemisahan satu atau lebih pigmen dari bahan pelapis 

berwarna, menyebabkan goresan atau area warna yang tidak rata pada permukaan pelapis 

Flokulasi (ISO 4618:2014) - pembentukan pigmen yang longgar koheren-nya atau perpanjangan 

aglomerat dalam bahan pelapis 

Flooding/Penggenangan (ISO 4618:2014) - pergerakan partikel pigmen dalam pelapis cair 

menghasilkan warna yang meskipun seragam di seluruh permukaan, sangat berbeda dari film 

basah yang baru saja diaplikasikan 

Extender/Pengembang - zat dalam bentuk butiran atau bubuk, tidak larut dalam medium dan 

digunakan untuk memodifikasi atau mempengaruhi sifat fisik tertentu 
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CATATAN 1:   dalam Bahasa Jerman, penggunaan istilah ‘Extender’, ‘Extender pigment’, 

‘Pigment extender’ atau ‘Verschnittmittel’ harus dihindari. 

Filler/Pengisi - bahan pelapis dengan proporsi extender yang tinggi, dimaksudkan terutama untuk 

meratakan penyimpangan dalam bidang yang akan dicat dan untuk meningkatkan penampilan 

permukaan 

CATATAN 1: istilah 'pengisi / filler' juga banyak digunakan dalam arti pengembang/extender. 

Hiding power/kekuatan daya tutup (ISO 4618:2014) – kemampuan pelapis untuk 

menghilangkan warna atau perbedaan warna media 

Metamerisme (ISO 4618:2014) - Fenomena yang dirasakan ketika dua spesimen memiliki warna 

yang sama di bawah pencahayaan, tetapi kurva spektral dan kurva transmisi yang berbeda 

Cat (ISO 4618:2014) bahan pelapis berpigmen yang ketika diaplikasikan pada substrat, 

membentuk film yang tidak tembus cahaya dan kering yang memiliki sifat teknis pelindung, 

dekoratif atau spesifik 

Pigmen (ISO 4618:2014) pewarna yang terdiri dari partikel-partikel, tidak larut dalam media 

aplikasi (mis. bahan pelapis atau plastik) 

Konsentrasi volume pigmen/Pigment volume concentration (PVC) (ISO 4618:2014) – rasio, 

dinyatakan sebagai persentase, dari total volume pigmen dan/atau extender dan/atau partikel padat 

yang tidak membentuk film dalam suatu produk terhadap total volume bahan yang tidak mudah 

menguap 

Bahan baku -   Bahan olahan/mentah dari berbagai jenis yang digunakan dalam produksi 
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4. TIMBAL DALAM CAT 

 

Secara historis, senyawa timbal telah ditambahkan ke cat dekoratif, industri dan pelapis lain untuk 

meningkatkan warna, mengurangi korosi pada permukaan logam atau mempersingkat waktu 

pengeringan. Saat ini, pigmen dan pengering bebas timbal tersedia secara luas untuk digunakan 

dalam cat. Juga, bahan yang digunakan dalam cat dapat mengandung timbal tingkat tinggi yang 

terjadi secara alami. Setelah pengaplikasian cat bertimbal, pelapukan, pengelupasan atau 

pengikisan cat melepaskan partikel timbal pada debu dan tanah di dalam dan sekitar rumah, 

sekolah, taman bermain dan lokasi lainnya. Cat dekoratif untuk penggunaan rumah tangga telah 

diidentifikasi sebagai sumber utama paparan anak-anak terhadap timbal yang ditemukan dalam 

cat. Debu yang mengandung timbal juga dapat dibawa ke rumah tangga pada pakaian pekerja di 

industri dimana debu tersebut dihasilkan, termasuk pabrik cat di mana senyawa timbal terus 

digunakan. 

Tanah dan debu yang terkontaminasi timbal mudah dicerna dan diserap, terutama oleh anak-anak 

kecil saat bermain di lantai atau di luar rumah dan ketika mereka memasukkan tangan atau benda 

lain ke dalam mulut mereka. Anak-anak juga dapat menelan timbal melalui mainan yang dicat 

dengan cat bertimbal. Baik anak-anak dan orang dewasa dapat terpapar timbal yang ditemukan 

dalam serpihan cat dan debu ketika cat bertimbal lama dihilangkan. 

Tidak diketahui tingkat paparan timbal yang dianggap aman. Timbal dapat menyebabkan 

kerusakan permanen pada otak dan sistem saraf, yang mengakibatkan penurunan IQ dan 

peningkatan masalah perilaku. Paparan timbal juga dapat menyebabkan anemia, meningkatkan 

risiko kerusakan ginjal dan hipertensi, dan mengganggu fungsi reproduksi. Anak-anak kecil dan 

wanita hamil (yang janinnya mungkin terpapar) sangat rentan terhadap efek buruk timbal. Bahkan 

tingkat paparan yang relatif rendah dapat menyebabkan kerusakan neurologis yang serius dan 

tidak dapat dipulihkan. Institute for Health Metrics and Evaluation memperkirakan bahwa, 

berdasarkan data 2016, paparan timbal menyumbang 540.000 kematian dan 13,9 juta tahun masa 

hidup hilang karena cacat dan meninggal karena masalah kesehatan jangka panjang (Institute for 

Health Metrics and Evaluation GBD). 

Dampak negatif pada perkembangan otak anak-anak akibat paparan timbal dapat menimbulkan 

biaya ekonomi yang ditanggung oleh anak-anak, keluarga mereka dan masyarakat pada umumnya 

yang terdampak. Ini termasuk biaya perawatan kesehatan, kehilangan produktivitas dan cacat 

intelektual. Beban ekonomi terbesar dari paparan timbal ditanggung oleh negara-negara 

berpenghasilan rendah dan menengah. Perkiraan biaya tahunan (dalam dolar AS) dari paparan 

timbal di wilayah global, berdasarkan hilangnya IQ, meliputi yang berikut ini: Afrika - $ 134,7 

miliar; Amerika Latin dan Karibia - $ 142,3 miliar; dan Asia - $ 699,9 miliar. Untuk biaya 

tahunan menurut negara, kunjungi peta New York University tentang Biaya Ekonomi untuk 

Paparan Timbal (NYU Biaya Ekonomi Paparan Timbal:  

https://med.nyu.edu/pediatrics/research/environmentalpediatrics/leadexposure). 

 

 

https://med.nyu.edu/pediatrics/research/environmentalpediatrics/leadexposure
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Biaya menghilangkan cat dekoratif bertimbal yang ada dari permukaan di rumah, sekolah dan 

bangunan lain mungkin besar. Sebaliknya, biaya ekonomis untuk menghapuskan penggunaan 

senyawa timbal dalam cat dekoratif baru adalah rendah. Faktanya, banyak produsen telah berhasil 

memformulasikan ulang produk cat mereka untuk menghindari penambahan timbal yang 

disengaja. Menurut industri cat, formulasi ulang cat perumahan dan dekoratif untuk 

menghilangkan senyawa timbal adalah layak, dan dampak teknis dan biayanya dapat dikelola. 

Semakin banyak, produsen cat secara publik mengatakan bahwa adalah mungkin untuk 

menghilangkan senyawa timbal dalam semua jenis cat. 

Semakin banyak pemerintah di seluruh dunia berusaha untuk mengembangkan undang-undang 

untuk menghapuskan timbal dalam cat.  Produsen cat harus mengetahui kegiatan semacam itu di 

negara mereka atau di negara tempat mereka mengekspor produk mereka, untuk 

menginformasikan keputusan mereka mengenai reformulasi cat. 

Timbal adalah logam beracun alami yang ditemukan di kerak bumi. Penggunaannya yang luas 

telah mengakibatkan kontaminasi lingkungan yang luas, paparan manusia dan masalah kesehatan 

masyarakat yang signifikan di berbagai bagian dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah 

mengidentifikasi timbal sebagai salah satu dari sepuluh bahan kimia yang menjadi perhatian 

utama kesehatan masyarakat. 

Timbal yang dilepaskan ke lingkungan dari sumber apa pun, termasuk cat bertimbal, juga beracun 

bagi tanaman, hewan, dan mikroorganisme. Pada semua hewan yang diteliti, timbal telah terbukti 

menyebabkan dampak buruk pada beberapa organ dan sistem organ, termasuk darah, sistem saraf 

pusat, ginjal, sistem reproduksi dan kekebalan tubuh. Timbal terbioakumulasi di sebagian besar 

organisme, dengan paparan lingkungan terjadi melalui berbagai sumber dan jalur. 

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berikut ini adalah beberapa fakta kunci mengenai 

timbal:  

- Timbal adalah racun kumulatif yang mempengaruhi banyak sistem tubuh dan sangat 

berbahaya bagi anak-anak karena mereka menyerap timbal 4–5 kali lebih banyak daripada 

orang dewasa dari sumber tertentu. 

- Timbal dalam tubuh didistribusikan ke otak, hati, ginjal, dan tulang. Timbal tersimpan di 

gigi dan tulang, dimana dia menumpuk dari waktu ke waktu. Paparan manusia biasanya 

dinilai melalui pengukuran timbal dalam darah. 

- Timbal dalam tulang dilepaskan ke dalam darah selama kehamilan dan menjadi sumber 

pajanan pada janin yang sedang berkembang. 

- Tidak diketahui tingkat paparan timbal yang dianggap aman. 

- Paparan timbal dapat dicegah. Penghapusan paparan timbal pada sumbernya adalah 

tindakan paling efektif untuk melindungi manusia dan lingkungan dari dampak berbahaya 

timbal. 
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Bahan baku yang digunakan dalam cat yang dapat mengandung senyawa timbal disajikan dalam 

tabel berikut ini. 

 

Tabel 1 – Bahan Baku yang Dapat Mengandung Senyawa Timbal 

Jenis Cat Pigmen Filler Pengering 

Cat dasar dan cat akhir dengan 

pengeringan udara 
x x x 

Primer, cat dasar lainnya x x  

Cat dasar, Surfacer  x  

Cat akhir, cat dasar lainnya x x  

Perlu dicatat bahwa filler sintetis tidak mengandung senyawa timbal, tetapi filler sering 

merupakan bahan baku alami dan dapat mengandung senyawa timbal. Dengan menggunakan 

filler jenis ini, senyawa timbal dapat ditambahkan secara tidak sengaja. Cat mungkin juga secara 

tidak sengaja terkontaminasi oleh senyawa timbal ketika pigmen alami, seperti ferro oksida, 

mengandung timbal.  

Ada kemungkinan kontaminasi cat selama produksi juga. Apabila peralatan yang sama digunakan 

untuk menghasilkan cat bebas timbal setelah cat yang mengandung timbal diproduksi, tanpa 

membersihkan peralatan, kontaminasi timbal terjadi. 

 

4.1 SIFAT-SIFAT BERBAHAYA SENYAWA TIMBAL YANG DIGUNAKAN 

DALAM CAT 

Tabel berikut ini menyajikan sifat berbahaya 5 dari bahan baku cat yang paling umum digunakan 

yang mengandung timbal. 

 

Tabel 2 – Sifat Berbahaya dari Senyawa Timbal yang Digunakan dalam Cat 

Bahan Kimia/Nomor CAS 
Indeks 

Warna* 
Pernyataan Bahaya Menurut GHS 

PIGMEN 

Lead Chromate Molybdate 

Sulphate red (PbCrO4 

(CrH2O4.Pb)/12656-85-8 

Pigmen 

Merah 

104 

H350 - Dapat menyebabkan kanker  

H360 - Dapat merusak kesuburan atau anak dalam 

kandungan 

H373 - Dapat menyebabkan kerusakan pada organ 

melalui paparan yang berkepanjangan atau berulang 
Lead Chromate Pigmen 

 
5 Pernyataan bahaya disusun sesuai dengan Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS) yang disiapkan oleh produsen 

bahan baku. Mungkin ada perbedaan dalam klasifikasi suatu zat karena perbedaan MSDS dari berbagai pemasok dan 

mungkin juga merupakan hasil dari MSDS yang kedaluwarsa. 
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(PbCrO4)/7758-97-6 Kuning 

34 

H400 - Sangat toksik bagi kehidupan air 

H410 - Sangat toksik bagi kehidupan air dengan 

efek jangka panjang Chrome Green (campuran 

timbal kromat dan besi 

biru)  

 

Pigmen 

Hijau 15 

Fast Chrome Green; 

Pigment Green 48 

(campuran timbal kromat 

dan phthalocyanine biru) 

Pigmen 

Hijau 48 

Lead Tetra Oxide - minium 

(Pb3O4)/1314-41-6 

Pigmen 

Merah 

105 

H272 - Dapat mengintensifkan api; pengoksidasi 

H302 - Berbahaya apabila tertelan 

H332 - Berbahaya apabila terhirup 

H351 - Diduga menyebabkan kanker 

H360 - Dapat merusak kesuburan atau anak dalam 

kandungan 

H372 - Dapat menyebabkan kerusakan pada organ 

melalui paparan yang berkepanjangan atau berulang 

H410 - Sangat toksik bagi kehidupan air dengan 

efek jangka panjang 

 

Lead Monoxide 

(PbO)/1317-36-8 

Pigmen 

Kuning 

46 

H302 - Berbahaya apabila tertelan 

H332 - Berbahaya apabila terhirup 

H360 - Dapat merusak kesuburan atau anak dalam 

kandungan 

H373 - Dapat menyebabkan kerusakan pada organ 

melalui paparan yang berkepanjangan atau berulang 

H400 - Sangat toksik bagi kehidupan air 

H410 - Sangat toksik bagi kehidupan air dengan 

efek jangka panjang 

White Lead 

(2PbCO3×Pb(OH)2)    

37361-76-5 

Pigmen 

Putih 1 

PENGERING 

Lead Octoate 

(/C16H30O4Pb) 7319-86-0 
/ 

H302 - Berbahaya apabila tertelan 

H332 - Berbahaya apabila terhirup 

H360 - Dapat merusak kesuburan atau anak dalam 

kandungan 

H373 - Dapat menyebabkan kerusakan pada organ 

Lead Naphthenate 

(C22H14O4Pb) / 
/ 
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61790-14-5 melalui paparan yang berkepanjangan atau berulang 

H400 - Sangat toksik bagi kehidupan air 

H410 - Sangat toksik bagi kehidupan air dengan 

efek jangka panjang 

* Indeks Warna / Colour Index (CI) mengidentifikasi setiap pigmen dengan memberinya nama indeks warna dan 

nomor indeks warna yang unik (lihat Bagian 6.2).  

Ada banyak produk di pasaran yang bisa digunakan untuk menggantikan bahan-bahan baku ini 

untuk produksi cat. 

 

5. PROSES SUBTITUSI 

 

Penegakan hukum telah diakui oleh perusahaan sebagai pendorong utama dalam memastikan 

penggantian bahan-bahan kimia yang berbahaya. Namun, banyak perusahaan dan organisasi lain 

telah melampaui hal ini untuk memperkenalkan kriteria lain, seperti: pengetahuan tentang 

pemasok, kebijakan organisasi, persyaratan rantai pasokan, biaya perawatan kesehatan, 

perlindungan pekerja dan perlindungan lingkungan, tekanan dari masyarakat atau tekanan dari 

pekerja, di antara hal yang lainnya.  

Substitusi adalah prinsip dasar manajemen risiko kimia yang baik. Prinsip substitusi kimia 

menyatakan bahwa bahan kimia berbahaya harus diganti secara sistematis dengan alternatif yang 

lebih aman atau, lebih disukai, alternatif yang tidak berbahaya yang telah diidentifikasi6. 

Substitusi biasanya mengarah pada lebih dari sekadar penggantian satu bahan kimia dengan bahan 

kimia lainnya. Perbedaan dalam sifat-sifat kedua bahan kimia dapat menciptakan kebutuhan untuk 

perubahan lain (teknis, tetapi mungkin juga organisasi) juga. 

Substitusi dapat mencakup penggantian bahan berbahaya, dengan menggunakan alternatif 

teknologi pengganti zat awal, menggunakan ukuran organisasi sebagai pengganti bahan berbahaya 

atau desain ulang total produk. 

Selain senyawa timbal, ada banyak bahan baku lain yang sangat berbahaya yang digunakan dalam 

industri cat seperti pelarut (pelarut Naphthalena, Toluene), aditif (Plasticizer dibutyl phthalate, 

Formaldehyde, bahan pengawet yang ditemukan pada cat yang terbawa dalam air), pigmen 

kromium hexavalent (Zinc chromate), senyawa bromin yang ditemukan dalam cat tahan api, dll.  

Informasi yang diberikan dalam bagian ini dapat membantu perusahaan dalam hal kegiatan lebih 

lanjut terkait dengan subtitusi bahan kimia berbahaya. 

Diagram alir berikut menyajikan langkah-langkah yang diperlukan untuk subtitusi timbal dalam 

cat. Kegiatan-kegiatan ini berlaku untuk bahan kimia berbahaya yang alternatifnya tersedia di 

pasar dan yang sifat bahayanya diketahui dan karena itu, tidak perlu ada penelitian tambahan 

terkait dengan sifat-sifat ini. Proses ini akan membantu perusahaan dalam upaya mereka untuk 

mengganti bahan baku yang mengandung timbal secara sukarela atau untuk memenuhi batas 

konsentrasi timbal yang ada atau yang diantisipasi (misalnya, seperti yang direkomendasikan 

 
6 http://www.greenpeace.nl/Global/nederland/report/2007/6/safer-chemicals-within-reach.pdf 

http://www.greenpeace.nl/Global/nederland/report/2007/6/safer-chemicals-within-reach.pdf
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dalam Model Hukum atau sebagaimana diharuskan oleh negara-negara seperti Uruguay, Kenya, 

Filipina, dan lainnya) atau untuk memenuhi persyaratan penghapusan senyawa timbal spesifik 

(misalnya EU REACH). 

 

Diagram alir 1 – Kegiatan dalam Substitusi Senyawa Timbal 
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5.1  IDENTIFIKASI ALTERNATIF YANG MEMUNGKINKAN 

Alternatif adalah pengganti yang memungkinkan untuk bahan berbahaya yang mampu 

menggantikan fungsi dari bahan asli.  

Komunikasi yang baik dalam rantai pasokan sangat penting untuk identifikasi dan implementasi 

praktis dari bahan alternatif. Informasi tentang kemungkinan alternatif juga dapat diberikan di luar 

rantai pasokan.   

Proses untuk mengidentifikasi alternatif dimulai dengan mempertimbangkan fungsi suatu bahan. 

Pengetahuan yang terperinci dan spesifik tentang fungsi yang tepat untuk penggunaan tertentu, 

akan memungkinkan perusahaan untuk mencari cara lain untuk melakukan fungsi yang sama. 

Pertimbangan tentang bagaimana penggunaan suatu alternatif dapat mempengaruhi produk akhir 

dalam hal fungsi akhir sangatlah penting. Kualitas produk akhir mungkin perlu dipertimbangkan 

dalam jangka waktu yang lebih panjang. Misalnya, beberapa cat mungkin perlu memberikan 

ketahanan terhadap pelapukan selama masa pakai produk tertentu. 

Penting untuk menentukan semua fungsi zat untuk setiap penggunaan (dalam beberapa kasus pada 

industri tertentu atau pelanggan tertentu), sehingga kemungkinan alternatif yang mungkin dapat 

menggantikan fungsi yang setara dapat diidentifikasi. Setelah fungsi spesifik dan kondisi 

penggunaan ditetapkan secara tepat, konsultasi di dalam dan di luar rantai pasokan akan menjadi 

lebih sukses.  

Komunikasi rantai pasokan adalah proses interaktif dan mungkin melibatkan semua bagian yang 

relevan dari rantai pasokan. Hal ini penting dalam mengidentifikasi kemungkinan alternatif untuk 

semua penggunaan. Sumber informasi tentang kemungkinan alternatif dalam rantai pasokan 

adalah, misalnya, pengetahuan perusahaan sendiri (spesifikasi produk dan pengguna, pengetahuan 

karyawan), pemasok, pengguna, industri atau asosiasi profesional. Komunikasi dalam rantai 

pasokan akan membantu organisasi untuk mengidentifikasi kemungkinan alternatif, memahami 

kelayakan teknis dan ekonomi dan mendapatkan informasi tentang kesamanan dan ketersediaan 

alternatif. 

Pengumpulan informasi tentang kemungkinan alternatif di luar rantai pasokan mungkin dapat 

bermanfaat, seperti jurnal profesional, organisasi penelitian, kelompok lingkungan, organisasi 

non-pemerintah, lembaga akademik, basis data7 (misalnya SUBSPORT, sistem REACH-IT, 

Informasi berkas REACH Annex XV yang tidak rahasia; database paten) atau para ahli di 

bidangnya.   

 

5.2  PENILAIAN ALTERNATIF YANG MEMUNGKINKAN 

Ketika alternatif yang memungkinkan teridentifikasi, maka analisis adalah langkah pertama dalam 

proses perencanaan substitusi.  

Sebuah alternatif dianggap sesuai ketika: 

 
7 LAMPIRAN 1 – Tips untuk pencarian internet 
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- Memberikan fungsi yang setara dengan yang disediakan oleh senyawa timbal (ketika 

pigmen untuk pelapis atas dipertanyakan untuk digantikan oleh satu alternatif yang 

biasanya tidak cocok, sehingga pigmen asli perlu diganti dengan lebih dari satu alternatif 

yang cocok); 

- berhasil dalam mengurangi risiko keseluruhan untuk kesehatan manusia dan lingkungan, 

mempertimbangkan kesesuaian dan efektivitas langkah-langkah manajemen risiko untuk 

fasilitas;  

- layak secara teknis dan ekonomi; dan,  

- tersedia di pasaran. 

Fase pertama dari analisis adalah penilaian kelayakan teknis. Ketika alternatif yang 

memungkinkan dan memenuhi persyaratan fungsi ditemukan, penting untuk menentukan perlu 

tidaknya proses adaptasi atau perubahan. Untuk memenuhi fungsi yang sama, terkadang alternatif 

harus diproses dalam kondisi yang berbeda (lihat Bagian 6.6.2). 

Jika alternatifnya dapat diterima terkait kelayakan teknis, tahap selanjutnya adalah penilaian 

bahaya dan risiko8 pada lingkungan dan kesehatan manusia. Penilaian ini terdiri dari menetapkan 

kriteria untuk bahaya dan risiko yang dapat diterima dan perbandingan sifat berbahaya antara 

bahan berbahaya (atau campuran, seperti pengering) dan kemungkinan alternatifnya. 

Perbandingan sifat dan efek yang serupa antara zat atau campuran tidak selalu mudah, tidak juga 

sederhana. Ketika perbandingan profil bahaya atau kurangnya data menimbulkan kekhawatiran, 

maka mungkin ada kebutuhan untuk penilaian yang lebih rinci. 

Untuk data bahaya, dampak utama kesehatan dan lingkungan dari alternatif harus diidentifikasi 

untuk menghindari risiko tertentu yang tidak terkendali yang disebabkan oleh substitusi. Lembar 

Data Keselamatan Bahan (MSDS) adalah sumber informasi yang baik tentang sifat berbahaya 

bahan kimia. Ini dimaksudkan untuk memberikan informasi komprehensif tentang suatu zat atau 

campuran yang digunakan sebagai alternatif. Baik pengusaha maupun pekerja menggunakannya 

sebagai sumber informasi tentang bahaya, termasuk bahaya lingkungan, dan sebagai sumber 

pedoman tentang tindakan pencegahan keselamatan.  

Terdapat metode yang lebih canggih untuk penilaian alternatif yang dapat dibagi menjadi dua 

kategori9: 

a. Metode yang mengumpulkan data bahaya: metode yang memeriksa sifat berbahaya bahan 

kimia harus ditempatkan dalam matriks. Organisasi harus menetapkan aturan sendiri untuk 

analisis dan perbandingan berbagai alternatif. Metode-metode ini, misalnya, P2OASYS10, 

Metode Kolom GHS 201711, Studi Penilaian Alternatif Bahan Kimia Prioritas Tinggi 

TURI 512,  

 
8 Risiko terdiri dari dua faktor, pertama sifat bawaan dari bahan kimia: bahaya, dan juga cara penggunaan atau 

penanganan bahan kimia tersebut: paparan. 

9 Edwards S, Rossi M, Civil P. Alternatives Assessment for Toxic Use Reduction: A survey of methods and Tools. 

The Massachusetts Toxic Use Reduction Institute, University of Lowell, 2005. 

10 https://p2oasys.turi.org/GetStarted/p2oasys.php  

11 https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pra/ghs_spaltenmodell/spaltenmodell_2017_en.pdf  

12 https://www.yumpu.com/en/document/view/7083577/turi-5-chemicals-alternatives-assessment-study-high-priority  

https://p2oasys.turi.org/GetStarted/p2oasys.php
https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pra/ghs_spaltenmodell/spaltenmodell_2017_en.pdf
https://www.yumpu.com/en/document/view/7083577/turi-5-chemicals-alternatives-assessment-study-high-priority
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b. Metode uji digunakan untuk menganalisis bahan kimia berdasarkan bahaya yang 

diprioritaskan sebelumnya. Ini termasuk rekomendasi untuk penghentian penggunaan 

bahan kimia berbahaya tertentu yang sangat berbahaya. Metode ini juga berisi perangkat 

untuk proses pengambilan keputusan tentang alternatif. Metode dalam kategori ini 

mencakup Tabir Hijau untuk Bahan Kimia yang Lebih Aman/Green Screen for Safer 

Chemicals 13  

Keterbatasan terbesar dari perangkat ini adalah kurangnya data tentang sifat berbahaya dari 

sebagian besar bahan kimia yang digunakan. 

Bahan alternatif mungkin lebih aman (mis. tidak bersifat karsinogenik, mutagenik), tetapi 

mungkin memiliki bahaya lain seperti korosifitas atau mudah terbakar. Bahaya ini lebih mudah 

untuk dikendalikan dan perlu menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengelola dan 

mengendalikannya selama pemakaian. 

Penilaian alternatif harus menjadi proses yang diulang, sebagai hasil penilaian yang diperoleh 

sekarang, dapat berubah sebagai pengetahuan baru tentang sifat berbahaya dan risiko dari bahan 

kimia yang diperoleh. 

Kelayakan ekonomi mengidentifikasi opsi biaya terendah di antara serangkaian opsi alternatif 

yang semuanya mencapai target. Penilaian akan mencakup serangkaian biaya produksi tidak 

langsung, langsung dan nyata, daripada sekadar membandingkan alternatif dengan bahan kimia 

yang ingin digantikan, dalam hal harga produk. 

Langkah pertama adalah menentukan ketersediaan dan biaya alternatif yang diidentifikasi, 

berdasarkan informasi yang tersedia untuk perbandingan biaya. Untuk memeriksa kelayakan 

alternatif, perlu untuk mengevaluasi apakah penggantian dengan alternatif spesifik menciptakan 

biaya lain seperti konsumsi bahan kimia yang lebih tinggi, peningkatan biaya produksi atau 

pembelian peralatan baru. Perlu juga diingat bahwa harga tidak statis dan berpotensi berkurang. 

Dengan meningkatnya permintaan karena larangan atau pembatasan penggunaan bahan kimia 

tertentu, pasokan alternatif meningkat, yang menyebabkan penurunan harga. 

 

6. PENGGANTIAN PIGMEN BERTIMBAL 

 

Adalah perlu untuk memilih bahan pelapis yang tepat untuk mencapai kinerja cat yang optimal 

seperti bagaimana itu diterapkan, adhesi ke permukaan tertentu, proses curing, perlindungan 

mekanik dan/atau bahan kimia yang diperlukan dan persyaratan dekoratif. Teknologi pelapisan 

kompleks dan meliputi sifat kimia, fisik, rekayasa proses, lingkungan, kesehatan dan keselamatan 

serta variabel ekonomi. 

Unsur-unsur dalam cat terdiri dari pengikat, pelarut, pigmen, pengisi dan aditif berbeda. Tabel 

berikut ini memberikan informasi tentang tugas dan persyaratan kinerja untuk pigmen dan 

pengisi/filler.Tabel 3– Persyaratan Tugas dan Kinerja pada Pigmen dan Extender14 

 
13 https://www.greenscreenchemicals.org/  

14 BASF Handbook – Basics on Coating Technology 

https://www.greenscreenchemicals.org/
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Tugas Pigmen 
Persyaratan untuk Pigmen 

dan Extender 
Tugas Khusus Extender 

- Penyerapan elektif 

- Hamburan cahaya 

- Efek optik dengan refleksi 

atau interferensi 

berorientasi 

- Perlindungan UV 

- Proteksi karat 

- Dispersibilitas 

- Tidak larut 

- Ringan dan tahan cuaca 

- Tahan panas 

- Tahan bahan kimia 

- Kompatibel secara 

fisiologis 

- 'filling' 

- Sandabilitas 

- Peningkatan sifat 

pelapisan teknologi 

mekanik 

- Peningkatan sifat anti 

korosi 

 

Ukuran partikel dan distribusi ukuran partikel dari pigmen mempengaruhi warna, kekuatan 

pewarnaan dan kekuatan daya tutup cat pada tingkat yang besar. Sifat-sifat cat bergantung pada 

faktor-faktor lain yang terkait dengan pigmen seperti konsentrasi volume pigmen, pilihan aditif 

pendispersi, interaksi antara pigmen dan polimer serta proses dispersi. Proses dispersi 

(penggilingan/grinding) mempengaruhi rona (hue), daya tutup, kilau dan tampilan film (misal. 

berkabut/haze, flooding, floating), viskositas, stabilitas, dan daya tahan cuaca. 

Reformulasi cat berarti, tidak hanya substitusi pigmen timbal dengan alternatif yang kurang 

berbahaya, mill base, pembasahan, aditif pendispersi dan proses dispersi juga mungkin 

memerlukan perubahan. Pigmen timbal awal di dalam cat akhir diganti dengan pigmen lain yang 

juga membutuhkan pewarnaan. Untuk mengatasi masalah ini, Bab ini menyediakan elemen dasar 

teori warna, proses dispersi dan aditif untuk dispersi. 

 

6.1 TEORI WARNA  

Nilai, rona dan kroma adalah istilah standar yang digunakan dalam industri cat untuk 

menggambarkan tiga dimensi warna. Pemahaman mereka diperlukan untuk penyesuaian warna 

yang tepat. Warna dapat berbeda dalam satu, dua, atau ketiga dimensi. 

 

Gambar 1– Bola Warna 

Nilai (kecerahan atau kegelapan) - dimensi 

ini mengacu pada tingkat kecerahan atau 

kegelapam warna. Skala nilai berjalan secara 

vertikal melalui bola warna (Gambar 1). 

Warna putih di bagian atas, warna abu-abu 

gelap secara bertahap berada di tengah dan 

hitam di bagian bawah. Perbedaan nilai 

digambarkan sebagai warna yang lebih gelap 

atau lebih terang. 

Hue (warna/rona) - dimensi ini bergerak di 

sekitar tepi luar bola warna. Bergerak dari 

kuning, merah dan biru (warna-warna primer) 

ke hijau. 
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Warna bergerak pada skala rona (hue)  - biru dapat bergerak ke arah warna yang lebih merah 

dan menjadi ungu atau ke arah warna hijau, berubah menjadi biru kehijauan; merah bisa dibuat 

lebih biru (ungu atau merah marun) atau lebih kuning (oranye); kuning dapat dibuat lebih merah 

atau lebih hijau (warna sekunder). Perbedaan rona (hue) dijelaskan sebagai lebih merah atau lebih 

hijau dari warna lain. 

Kroma (intensitas, kekayaan, saturasi) - dimensi ini mengacu pada tingkat intensitas dan 

kekayaan warna. Bergerak di sepanjang jari-jari yang memancar keluar dari poros tengah menuju 

bagian pinggir. Warna lemah, pudar dengan kroma terkecil dekat dengan pusat bola warna, 

sementara warna sangat kromatik dan paling pekat ada di tepi luar. Perbedaan kroma 

digambarkan sebagai warna jenuh yang kurang/lebih. 

Hitam, putih dan abu-abu adalah warna achromatic, warna benar-benar tanpa rona (hue). 

Jika kita ingin menghasilkan warna yang hidup dan intensif, kita harus menggunakan warna 

primer yang tidak mengandung warna lain yang akan mengotori warna yang ingin kita hasilkan. 

Untuk menghasilkan hijau intensif, kuning dan biru, tidak boleh mengandung warna merah, jadi 

hanya kuning kehijauan dan biru kehijauan yang harus digunakan; ungu murni diproduksi dengan 

warna merah kebiruan dan biru kemerahan, biru dan merah tidak boleh mengandung kuning; 

oranye intensif diproduksi dengan merah dan kuning tanpa konten biru, dengan kuning menjadi 

kemerahan dan merah menjadi kekuningan. 

Putih artinya semua warna dan tidak mencerahkan, ketika ditambahkan untuk tujuan pewarnaan 

tidak mengubah rona (hue). 

Hanya sedikit warna komplementer (merah dan hijau; kuning dan ungu; biru dan oranye) mulai 

mengurangi saturasi warna. Intensitas warna (kroma) segera mulai berkurang ketika 

komplemennya ditambahkan. 

Untuk membuat pilihan pigmen untuk reformulasi warna cat lebih mudah, Bagian 6.6 

memberikan informasi tentang warna pigmen alternatif ke PY 34 dan PR 104. 

 

6.2 INDEKS WARNA  

Indeks Warna (CI) adalah sistem pengkodean standar yang diterima secara universal untuk 

pigmen. Ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1925 dan saat ini dikelola oleh Society of Dyers 

and Colourists dan American Association of Textile Chemists and Colourists. Indeks Warna 

mengidentifikasi setiap pewarna dengan memberi senyawa nama Indeks Warna yang unik dan 

nomor Indeks Warna. Dalam tabel berikut, singkatan Indeks Warna (Tabel 4) dan angka struktur 

kimia untuk pigmen (Tabel 5) disajikan. Untuk pewarna, huruf pertama adalah A, untuk pewarna 

Asam dan B untuk pewarna Dasar. 
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Tabel 4 - Nama Pigmen Singkatan Warna (CI) 

Singkatan Pigmen Singkatan Pigmen 

PB Pigmen Biru PBk Pigmen Hitam 

PBr Pigmen Coklat PG PG Pigmen Hijau 

PM Pigmen Logam PO Pigmen oranye 

PV Pigmen Violet PR Pigmen Merah 

PW Pigmen Putih PY Pigmen Kuning 

 

Tabel 5 - Nomor Terkait dengan Struktur Kimia Pigmen (Pilihan) 

Kelas Kimia Nomor CI  Kelas Kimia Nomor CI 

Nitrosol  100000–102999 Stilbene  400000–407999 

Nitro  103000–109999 Diphenylmethane  410000–419999 

Monoazo  110000–199999 Triarylmethane  420000–449999 

Diazo  200000–299999 Xanthene  450000–459999 

 

Ini adalah kode resmi yang diberikan oleh Indeks Warna Internasional untuk pigmen khusus itu. 2 

huruf pertama menggambarkan warna pigmen umum dan jumlahnya adalah pengidentifikasi 

pigmen individu. 

 

6.3 PROSES DISPERSI 

Menurut model pigmen ENISO 18451-1, ada tiga jenis partikel pigmen, ada dalam bubuk pigmen: 

partikel dasar, agregat dan aglomerat. 

Tujuan dari proses dispersi adalah untuk menghasilkan dispersi partikel pigmen yang terbagi 

secara halus dan stabil (partikel primer dan agregat), di dalam kendaraan (Gambar 2). 
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Gambar 2 – Model Pigmen Menurut EN ISO 18451-1 

Proses dispersi (grinding) terdiri dari tiga fase berikut ini: 

- Pemecahan secara mekanis aglomerat dalam agregat dan partikel primer oleh kekuatan 

mekanik; 

- Pembasahan partikel yang terpisah (antarmuka pigmen / udara atau pigmen / uap air 

digantikan oleh antarmuka pigmen / medium) dan 

- Stabilisasi - Pencegahan aglomerasi ulang partikel dengan mekanisme penghalang sterik 

oleh rantai polimer teradsorpsi atau tolakan elektrostatik antara partikel dengan muatan 

yang sama. Zat pendispersi modern menggabungkan mekanisme elektrostatik dan 

sterikstabilisasi. Ini biasanya disebut sebagai 'stabilisasi listrik'. 

Skema berikut (Gambar 3) menunjukkan proses produksi cat. 

 

Gambar 3 - Skema Proses Produksi Cat 

Proses Dispersi 
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1) Bahan Baku/Raw Materials (resin, pelarut, pigmen, filler, dan aditif) penimbangan dan dosis 

2) Pencampuran/Mixing oleh pelarut/dissolver (pre-grinding) - pembasahan dan pemecahan 

mekanis aglomerat 

3) Grinding (dispersing) - penguraian lebih lanjut dan stabilisasi dispersi pigmen 

4) Let down - pencampuran untuk homogenisasi dispersi pigmen dengan campuran bahan cair 

lain yang sudah disiapkan sebelumnya (pengikat, pelarut, aditif). 

5) Filtrasi/Penyaringan 

6) Pengepakan 

Selama proses, pemantauan diperlukan untuk menyesuaikan viskositas pasta grinding, mengontrol 

suhu dan laju aliran di pabrik, ukuran partikel cat dalam proses grinding dan naungan warna 

seperti yang diinginkan. 

Dalam proses grinding, sub-proses pemecahan mekanis, pembasahan dan stabilisasi tidak selalu 

terjadi dalam urutan secara kronologis, tetapi terjadi sebagian secara berturut-turut dan sebagian 

secara bersamaan. 

Untuk memantau tingkat dispersi selama proses grinding, dilakukan tes dasar menentukan 

kehalusan hasil grinding, karena ini adalah metode pengukuran cepat. 

 

Gambar 4 - Grindometer Hegman 

Pigmen dapat terdispersi dengan baik, tetapi stabilisasi jangka panjang yang efektif dari partikel 

pigmen adalah penting karena stabilisasi yang tidak cukup dapat menyebabkan efek negatif 

seperti perubahan warna, sedimentasi atau perubahan viskositas dispersi. 

Aditif khusus dibutuhkan untuk membasahi, mendispersikan dan menstabilkan bubuk pigmen 

kering dalam formulasi cair. Aditif pembasah mempercepat pembasahan aglomerat pigmen oleh 

resin; aditif pendispersi meningkatkan stabilisasi dispersi pigmen. Satu dan produk yang sama 

sering dapat berfungsi baik sebagai pembasah dan aditif pendispersi. Ada perbedaan yang 

signifikan dalam proses pembasahan antara sistem yang terbawa oleh pelarut dan yang terbawa 

air. Pembasahan dalam sistem yang terbawa pelarut umumnya cukup mudah karena tegangan 

permukaan rendah dari pelarut organik. Ketegangan permukaan air secara signifikan lebih tinggi, 

sehingga diperlukan aditif khusus untuk memungkinkan pembasahan pigmen yang cukup. 

Dispersi pigmen dapat distabilkan dengan deflokulasi atau flokulasi terkontrol. Dalam sebagian 

besar aplikasi, stabilisasi kondisi deflokulasi diinginkan, tetapi dalam beberapa kasus flokulasi 

terkontrol lebih disukai. 

Secara umum deflokulasi mengarah ke pemanfaatan pigmen yang lebih efisien, perilaku aliran 

ditingkatkan dan pemuatan pigmen yang lebih tinggi dimungkinkan. Karena ukuran partikel kecil 

ISO 1524: 2013 (Cat, pernis, dan tinta cetak - Penentuan 

kehalusan dari proses grinding) menetapkan metode untuk 

menentukan kehalusan gilingan cat dengan menggunakan 

pengukur yang sesuai, berdegradasi dalam mikrometer. Ini 

berlaku untuk semua jenis cat cair dan produk terkait, kecuali 

produk yang mengandung pigmen dalam bentuk serpihan (mis. 

serpihan kaca, oksida besi mikro, serpihan aluminium). 
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dari pigmen yang terdeflokulasi, tingkat kilap yang tinggi diperoleh dan kekuatan warna 

meningkat. Sifat-sifat ini menarik perhatian khusus untuk cat akhir di mana tampilan yang 

optimal dan sifat permukaan yang sangat baik diinginkan (yaitu dalam hal cat otomotif). 

Tanpa aditif, partikel pigmen bersentuhan langsung satu sama lain sebagai flokulat yang tidak 

terkontrol. Sebaliknya, dalam flokulasi terkontrol, molekul aditif selalu berada di antara partikel 

pigmen, tanpa kontak langsung. 

Keadaan flokulasi yang terkontrol membentuk struktur jaringan tiga dimensi yang mengarah pada 

perilaku aliran thixotropic dalam lapisan. Melalui struktur ini, viskositas pada keadaan diam yang 

agak tinggi. Namun, ketika gaya geser diterapkan, flokulat pigmen terpecah dan menginduksi 

viskositas yang lebih rendah. Kondisi terflokulasi dapat dibangun setelah menghilangkan 

kekuatan yang terbagi, dengan demikian perilaku reologi, seperti pelelehan dan pengendapan dan 

stabilitas yang sangat baik pada permukaan vertikal pada ketebalan film yang tinggi dapat dicapai. 

Melalui flokulasi yang terkendali, baik penggenangan/flooding maupun pengapungan/floating 

juga dapat dikontrol karena pigmen yang berbeda terikat bersama dalam flokulat, dan akibatnya 

tidak dapat terpisah dari campuran. Flokulasi bersama dapat menyebabkan pengurangan tingkat 

kilap dan cat harus dievaluasi untuk kemungkinan efek yang tidak diinginkan. Aplikasi utama 

untuk aditif flokulasi terkontrol ditemukan dalam cat primer, undercoat (lapisan dasar) dan dalam 

sistem lapisan pelindung. 

 

 

Gambar 5 - Uji Penghapusan  

 

Gambar 6 - Uji Sedimentasi 

Sebagai indikator pencapaian stabilisasi suatu cat 

berpigmen, kilap dan transparansi harus 

dipertimbangkan. Indikator untuk campuran, 

sifat Floating/flooding (tergenang/terapung) 

harus dievaluasi dengan uji 'rub-out' dan uji 

sedimentasi. Film cat yang tidak seragam setelah 

digosok (Gambar 5) menunjukkan partikel 

pigmen yang tidak stabil. Perbedaan warna 

antara area yang digosok dan yang tidak digosok 

menunjukkan tingkat flokulasi serta tingkat 

tergenang/flooding. 

 

 
Untuk melakukan uji sedimentasi, dispersi 

pigmen diencerkan, dituangkan ke dalam tabung 

ukur bertingkat dan disimpan untuk jangka 

waktu tertentu. Lapisan bebas pigmen secara 

bertahap berkembang dengan sistem flokulasi, 

dan lapisan ini umumnya menunjukkan batas 

yang jelas. Sebaliknya, sistem koloid yang stabil 

menunjukkan zona transisi antara larutan 

pengikat supernatan dan fase berpigmen 
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Ketika suatu pigmen didispersikan jumlah aditif dan kondisi grinding (penghalusan) dapat 

dioptimalkan untuk mencapai kualitas grinding (penghalusan) terbaik. Ketika grinding 

(penghalusan) beberapa pigmen bersama, kompromi terkait dengan parameter grinding 

(penghalusan) diperlukan. Co-grinding pigmen tidak dianjurkan karena sifat yang berbeda dari 

pigmen yang bervariasi dalam kaitannya dengan proses grinding (penghalusan). Jika 

memungkinkan, Pigmen yang sulit di-grinding (dihaluskan) dapat diganti, atau digiling secara 

terpisah atau ditambahkan sebagai konsentrat pigmen. 

Aditif yang terlalu banyak atau terlalu sedikit dapat merusak stabilitas dispersi pigmen. Kuantitas 

pembasahan dan pendispersi yang tepat bergantung pada jenis pigmen, karena aditif melekat pada 

permukaan pigmen. Jika kuantitas dispersan terlalu rendah, maka manfaat penuh tidak akan 

terwujud. Jika terlalu tinggi, ketebalan dari protective barrier (penghalang pelindung) berkurang 

sebagai akibat dari kepadatan berlebih pada permukaan pigmen dan stabilisasinya terpengaruh. 

Adhesi atau kekerasan film cat juga dapat terpengaruh karena molekul bebas dalam film cat. 

Produsen memberikan informasi tentang jenis aditif dan jumlah yang cocok untuk jenis pigmen 

dan jenis cat tertentu (berbasis air atau pelarut), namun, serangkaian tes laboratorium harus 

dikembangkan untuk mengoptimalkan dosis. 

Tabel berikut menyajikan tingkat penggunaan aditif yang direkomendasikan. 

Tabel 6 - Tingkat Penggunaan Aditif yang Direkomendasikan15 

Jenis Aditif Pembasahan dan 

Dispersi 

Pigmen 

Nonorganik 

Pigmen 

Organik 

Total 

Formulasi 

Polimer dengan berat molekul 

rendah  

0.5-2% aditif pada 

pigmen 

1-5% aditif pada 

pigmen 

0.1-1% aditif 

Polimer dengan berat molekul 

tinggi 

1-10% aditif pada 

pigmen 

10-80% aditif 

pada pigmen 

0.2-3% aditif 

 

6.4 SUBTITUSI PIGMEN ANTIKOROSIF BERTIMBAL MERAH (PR 105) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1  Pigmen Bertimbal 

Merah 

 

15 Pembasahan dan Dispersing Aditif https://ebooks.byk.com/1/wetting-and-dispersing/why-do-we-use-wetting-and-

dispersing-additives/ 

Pigmen bertimbal merah, (Pigment Red 105) adalah 

salah satu jenis pigmen anti korosi tertua dan paling 

populer dengan sifat anti korosi yang baik, terutama 

digunakan pada cat dasar untuk logam. Ini adalah 

penghambat tidak langsung dan membutuhkan reaksi 

dengan sistem resin yang dipilih. Ketika digunakan 

dalam resin linseed oil (minyak biji rami) atau bahan 

pengikat oleoresin lainnya, dia bereaksi dengan gugus 

asam dalam resin untuk membentuk sabun timbal, yang 

memiliki efek penghambatan korosi. 

https://ebooks.byk.com/1/wetting-and-dispersing/why-do-we-use-wetting-and-dispersing-additives/
https://ebooks.byk.com/1/wetting-and-dispersing/why-do-we-use-wetting-and-dispersing-additives/
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Perlindungan anti korosi tanpa intervensi kimia dicapai jika difusibilitas dan permeabilitas agen 

korosif seperti oksigen, air dan garam berkurang secara signifikan dengan formulasi yang tepat. 

Pigmen lamelar seperti aluminium silikat, oksida besi pipih atau mika paling cocok untuk 

mencapai sifat ini. 

Kinerja anti-korosi primer dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti jenis resin, hubungan 

konsentrasi volume pigmen (PVC) dengan konsentrasi pigmen volume kritis (CPVC), jenis 

pigmen anti-korosif dan pigmen dan pengisi lainnya, kondisi pendispersi dan seluruh formulasi. 

Semua faktor ini harus dipertimbangkan selama proses reformulasi cat. 

Tabel berikut menyediakan informasi tentang alternatif pigmen untuk pigmen timbal merah 

 

Tabel 7 – Alternatif yang Memungkinkan untuk Pigmen Anti Korosif 

Tipe pigmen Pigmen Mekanisme aksi 

Pigmen anti korosi 

yang aktif secara kimia 

Seng oksida 

(ZnO). Seng 

fosfat (ZnPO4) 

Seng fosfat yang 

dimodifikasi 

Kalsium fosfat 

Kalsium fosfat 

yang dimodifikasi 

Ikatan stimulator korosi seperti klorida atau 

sulfat dengan membentuk senyawa yang 

tidak larut dan / atau menstabilkan nilai pH 

dari suatu lapisan yang kontak dengan 

media korosi. Oleh karena itu, diperlukan 

sedikit kelarutan dalam media korosi. 

Pigmen anti korosi 

yang aktif secara 

elektrokimia 

Seng kromat 

(ZnCrO3) *, Seng 

fosfat (ZnPO4) 

Seng fosfat yang 

dimodifikasi 

Kalsium fosfat 

Kalsium, fosfat 

yang dimodifikasi 

 Pasifasi permukaan logam dengan 

membentuk lapisan tipis, seperti lapisan 

kromat atau fosfat. 

Kelarutan dan reaktivitas adalah parameter 

penting dari pigmen aktif. 

Pigmen anti korosi 

yang aktif dan katodik 

Zinc Dust  (bubuk 

seng) 

Jenis khusus pigmen aktif yang bertindak 

dengan perlindungan katodik ketika 

diterapkan pada substrat besi. Bertindak 

sebagai anoda korban dan melindungi 

substrat logam. Cat harus diformulasikan 

untuk menghasilkan kontak listrik yang baik 

antara substrat logam dan partikel pigmen 

saccrificial (pengorbanan). Persyaratan 

paling penting yang memungkinkan primer 

zinc rich (kadar seng yang tinggi) untuk 

mendapatkan perlindungan korosi adalah 
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PVC yang dekat atau di atas CPVC. 

Pigmen anti korosi 

pasif 

Oksida besi 

berbentuk mikro 

Silikat aluminium 

Barrier pigments (Pigmen penghalang) - 

bertindak dengan memperkuat film cat dan 

mengurangi permeabilitasnya terhadap zat 

korosif. Ini adalah pigmen yang inert secara 

kimia dengan bentuk partikel seperti platelet 

atau pipih. Bentuk-bentuk ini membentuk 

dinding partikel datar yang melindungi 

substrat dari kontak dengan air dan 

elektrolit. 

* Seng kromat mengandung kromium heksavalen dan bukan merupakan pilihan substitusi 

Seng fosfat adalah alternatif pertama untuk penggantian pigmen timbal anti korosi. Pigmen ini 

bebas dari timbal dan kromium heksavalen, namun, kinerja anti korosi tidak sebagus pigmen-

pigmen lainnya. Kombinasi Seng fosfat dan Seng Oksida adalah pilihan yang baik untuk 

mengurangi harga dan untuk mendapatkan sifat anti korosi yang baik. Seng Oksida cenderung 

bereaksi dengan asam lemak yang ada dalam ikatan, yang mengarah pada pembentukan sabun 

seng, yang bertindak sebagai penghalang agen korosi. 

Contoh 3 menyajikan formulasi dari lapisan dasar alkid dengan seng fosfat. Contoh 4 menyajikan 

formulasi dari lapisan dasar ester epoksi yang dikombinasikan dengan seng fosfat dan seng oksida 

(LAMPIRAN 3). 

Generasi pigmen anti korosi berdasarkan ortofosfat yang dimodifikasi dan pigmen seng polifosfat 

telah secara signifikan meningkatkan efisiensi kinerja seng fosfat konvensional. Karena 

efektivitas pigmen tergantung pada resin (vehicle), produsen pigmen merekomendasikan variasi 

seng fosfat untuk berbagai jenis resin (vehicle). 

Seng termasuk dalam kelompok logam berat dan permintaan untuk cat anti-korosif bebas seng 

telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kalsium fosfat merupakan alternatif untuk seng 

fosfat standar dan Tabel 8 menyajikan kesesuaiannya sebagai pengganti alternatif untuk pigmen 

bertimbal merah. Pengembangan lebih lanjut sifat-sifat anti korosi dibuat oleh kalsium 

magnesium ortofosfat dan kalsium fosfat termodifikasi sebagai alternatif pigmen untuk kinerja 

anti korosi jangka panjang. 

Pilihan bahan pengisi/extender juga penting karena bahan utama yang ada dalam lapisan dasar 

adalah bahan pengisi/extender (sekitar 32% dalam Contoh 3). Sifat fisik bahan pengisi/extender, 

seperti distribusi ukuran dan bentuk, indeks bias, kepadatan, kekerasan, dan warna, bersama-sama 

dengan struktur kristal dan kimia permukaannya memberikan fungsionalitas dari mineral. Bahan 

pengisi/extender dapat memiliki pengaruh positif pada sifat mekanik dan ketahanan anti korosi. 

Menggunakan bahan pengisi/extender dengan partikel berbentuk piringan dapat mencegah air, 

oksigen, dan bahan kimia lainnya mencapai substrat saat partikel tumpang tindih di dalam film. 

Platy talc (talc pipih), (magnesium silikat terhidrasi) terbukti sebagai bahan pengisi/extender yang 

anti-korosi dan hidrofobik, membatasi penetrasi air dan agen korosif ke dalam film cat. Ini 

mengurangi korosi, pengelupasan dan penggelembungan (blistering) pada film cat. Karena bentuk 

partikelnya dan kelembaman kimiawinya, talc juga dapat meningkatkan daya rekat cat. 
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Mika dan China Clay juga merupakan bahan pengisi/extender fungsional yang karena bentuknya, 

dapat meningkatkan sifat anti korosi pada lapisan dasar. 

 

 

 

 

 

Gambar 8 – Sinergi Anti-Korosi16 

Contoh 4 (LAMPIRAN 3) menyajikan formulasi lapisan alas epoksi dengan penghambat korosi. 

(Corrosion inhibitor) 

 

6.4.1 PENILAIAN ALTERNATIF 

Warna formulasi cat anti korosi berbasis timbal merah adalah oranye (Gambar 7). Tidak ada 

alternatif yang menyediakan warna ini, tetapi karena cat anti-korosif tidak pernah diterapkan 

tanpa cah akhir (top coat), maka persyaratan ini tidak terlalu penting. Perusahaan harus 

menghubungi pelanggan industrinya dan menjelaskan keunggulan formulasi baru bebas timah. 

Tabel berikut menyajikan penilaian alternatif untuk pigmen bertimbal merah. 

 

Tabel 8 - Penilaian Alternatif 

Permintaan 
Pigmen Bertimbal 

Merah 

Alternatif 

Seng ortofosfat (PW 32) Kalsium ortofosfat 

Fungsi 
Sifat anti korosi yang 

luar biasa 

Zinc fosfat dan 

modifikasinya memiliki 

sifat anti korosi yang 

baik. 

Warna primer tidak boleh 

sama, tetapi dekorasi 

bukanlah fungsi primer 

yang penting. 

Kalsium ortofosfat dan 

modifikasinya memiliki 

sifat anti korosi yang 

sangat baik. 

Warna primer tidak 

boleh sama, tetapi 

dekorasi bukanlah 

fungsi primer yang 

penting. 

Proses produksi  Tidak perlu ada 

perubahan dalam proses 

produksi. 

Tidak perlu ada 

perubahan dalam proses 

produksi. 

Bahaya H272 - Dapat H 410 Sangat beracun Berdasarkan data yang 

 
16 https://www.heubachcolor.com/fileadmin/downloads/brochures/ACO_Broschuere_web.pdf 

Jika memungkinkan, aditif organik yang 

tidak beracun dapat digunakan untuk 

meningkatkan perlindungan korosi yang 

diberikan oleh pelapis. Kombinasi ini 

memberikan kombinasi karakteristik 

kinerja yang sangat baik dalam hal sinergi 

anti-korosi. (Gambar 8)) 

https://www.heubachcolor.com/fileadmin/downloads/brochures/ACO_Broschuere_web.pdf
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terhadap 

lingkungan dan 

kesehatan 

manusia 

meningkatkan api; 

pengoksidasi 

H302 - Berbahaya jika 

tertelan 

H332 - Berbahaya jika 

terhirup 

H351 - Diduga 

menyebabkan kanker 

H360 - Dapat merusak 

kesuburan atau bayi 

yang belum lahir 

H372 - Menyebabkan 

kerusakan organ-organ 

melalui pajanan yang 

lama atau berulang-

ulang 

H410 - Sangat beracun 

bagi kehidupan air 

dengan efek jangka 

panjang 

untuk organisme 

akuatik17 dengan efek 

jangka panjang. 

Produk tidak berbahaya 

bagi manusia jika 

digunakan dengan benar 

(penggunaan alat 

pelindung diri). 

tersedia saat ini18, 

produk ini tidak 

memenuhi definisi 

peraturan tentang zat 

berbahaya. Namun, 

praktik kebersihan 

industri yang baik harus 

digunakan saat 

menanganinya. 

Kelayakan 

ekonomi 
 

Alternatif hemat biaya. 

Tergantung pada suatu 

produk, biaya mungkin 

sedikit meningkat. 

Biaya lebih tinggi. 

Ketersediaan  
Ada banyak pemasok 

Seng fosfat di pasar. 

Kalsium ortofosfat 

tersedia di pasaran. 

 

Pengujian paralel terhadap cat anti-korosi timbal dan cat yang diformulasikan ulang diperlukan 

untuk menilai efektivitas substitusi. Waktu pengeringan, sifat mekanik dan pengujian sifat anti-

korosi dilakukan. Pengujian paparan luar ruangan dari sifat-sifat anti-korosi adalah proses yang 

tahan lama, tetapi tes anti korosi yang dipercepat seperti tes Salt Spray (ASTM B117-11 & DIN 

EN ISO 9227) dan uji Kelembaban (ISO 6270-1: 2017) mungkin dilakukan kerjasama dengan 

produsen pigmen. 

 

 

 

 

17 MSDS Zinc phosphate PZ20&PZW2 

http://www.t3db.ca/system/msds/attachments/000/001/085/original/T3D0738.pdf?1413587623 

18 MSDS Calcium orthophosphate http://www.innophos.com/__sitedocs/msds/tricalcium-phosphate-e00017.pdf  

http://www.t3db.ca/system/msds/attachments/000/001/085/original/T3D0738.pdf?1413587623
http://www.innophos.com/__sitedocs/msds/tricalcium-phosphate-e00017.pdf
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6.5 SUBTITUSI PIGMEN TIMBAL PUTIH (PW1) 

Meskipun indeks biasnya rendah (1,94), pigmen karbonat timbal dasar digunakan dalam formulasi 

cat selama bertahun-tahun. Pigmen ini berhasil diganti dengan pigmen titanium dioksida (PW 6) 

yang lebih efisien dengan hampir sepuluh kali kekuatan daya tutupnya19. Formulasi ini 

berdasarkan pigmen titanium dioksida dapat mengandung lebih sedikit pigmen putih dalam film 

kering. Perbedaannya dapat ditutupi oleh bahan pengisi yang lebih murah untuk mencapai hasil 

yang sama. 

Jika penggantian dilakukan dalam formulasi berbasis alkid, maka perlu untuk bertindak dengan 

hati-hati dalam hal pengering karena timbal putih juga bertindak sebagai pengering. Kuantitas 

pengering melalui formulasi baru harus ditingkatkan. Disarankan pengering zirkonium dan 

Strontium (lihat Bab 7). 

 

6.6 SUBTITUSI TIMBAL KROMAT (PY34) DAN TIMBAL KROMAT MOLIBDAT SULFAT 

(PR104) 20 

Formulasi cat itu komplek dan bergantung pada persyaratan yang dipenuhi. Tambahan untuk 

resin, pemilihan pigmen berperan sangat penting sebab untuk fungsi efek dekorasi dan sifat sifat 

tehnis yang berhubungan dengan ini. 

Untuk memfasilitasi proses subsitusi untuk organisasi/perusahaan, bagian ini memeberikan 

informasi pada sifat2 dari pigmen yang dipilih. Penyesuaian warna yang tepat tidak sepenuhnya 

realistis dikarenakan adanya penekanan pada warna pigmen alternatif. Perbandingan warna 

disajikan di bawah ini adalah titik mula dalam hal pemilihan kombinasi pigmen. 

Kelayakan ekonomi mencakup banyak faktor yang spesifik untuk suatu organisasi dan tidak 

dimasukkan dalam penilaian. Hanya biaya langsung terkait harga pigmen21 yang disajikan. 

PY 34 dan PR 104 digunakan untuk sifat-sifat yang memenuhi kinerja dekoratif, seperti warna-

warna cerah, nuansa warna bersih dan visibilitas tinggi (fungsi sinyal cat), serta kriteria teknis 

yang menuntut seperti daya tutup yang sangat baik, daya tahan cahaya dan cuaca, stabilitas panas, 

dalam kombinasi dengan sifat non-bleeding. 

Tabel berikut menyajikan karakteristik PY 34 dan PR 104. 

 

 

 

 
19 Coatings Formulation: An International Textbook, 3rd Completely Revised Edition, Vincentz Network GmbH & 

Co. KG, Hanover, 2017 

20 Bagian ini terutama didasarkan pada Analisis Alternatif yang diajukan oleh DCC Maastricht B.V. ATAU ke ECHA 

dalam proses pendaftaran REACH “Aplikasi industri pelapis yang mengandung C.I. PigmentYellow 34 dan C.I. 

Pigmen Merah 104 pada permukaan logam partikel non-konsumen ”, BASFand Heubach Penyerahan informasi pihak 

ketiga tentang alternatif 

21 Semua harga yang diberikan hanya merupakan orientasi sejak Analisis Alternatif yang disampaikan oleh DCC 

Maastricht B.V. pada tanggal tahun 2014. 
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Tabel 9 - Karakteristik PY 34 dan PR 104 

Karakteristik  Deskripsi 

Fungsi Warna dan Kroma 

Pigmen terletak di bagian spektrum yang mencakup dari 

PY 34 - warna hijau dan merah kekuningan dan PR 104 

dari warna kuning ke biru keoranyean. Mereka memiliki 

kroma pada tingkat pigmen organik. 

 

Mereka menutupi bagian dari spektrum warna yang 

memungkinkan mereka untuk menyediakan berbagai 

macam warna dari pucat hingga sangat pekat. 

Dispersibilitas Pigmen mudah tersebar. 

Daya tutup (opacity) Pigmen yang utamanya buram. 

Stabilitas panas 

Stabilitas panas yang sangat baik yang berarti mereka 

dapat digunakan dalam menyalakan enamel pada suhu 

lebih tinggi dari 200°C. 

Bleeding  
Pigmen memiliki sifat yang sangat baik mengenai 

bleeding (migrasi ke lapisan lain). 

Tahan cahaya dan cuaca 

Ketahanan cahaya dan stabilitas cuaca kromat timbal 

tergantung pada jenis yang digunakan dan stabilisasi 

permukaannya. Mayoritas kromat timbal yang digunakan 

di pasaran adalah tipe standar dan memiliki ketahanan 

cahaya dan cuaca yang sangat baik (UV, hujan asam, 

kelembaban). 

 

Substitusi atau penarikan kelas pigmen memiliki dampak langsung kepada pengguna hilir. 

Formulator perlu mengubah formulasi mereka agar sesuai dengan warna. Sejauh ini tidak ada 

alternatif pigmen individu untuk penggantian tepat 1:1 krom kuning PY 34 spesifik atau pigmen 

PR 104 molibdat merah. Pendekatan yang paling berhasil adalah dengan menggunakan kombinasi 

pigmentasi organik dan anorganik yang dapat memberikan kombinasi sifat yang diinginkan dalam 

film akhir. 

Ada banyak pigmen alternatif di pasaran dan semuanya memiliki pro dan kontra tergantung pada 

tujuan penggunaannya. Karena itu, penilaian alternatif menjadi kompleks dan didasarkan pada 
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beberapa kriteria: warna, sifat teknis, kesehatan, keselamatan dan masalah lingkungan, kelayakan 

dan ketersediaan ekonomi (lihat Diagram Alir 1). 

 

6.6.1 PENILAIAN KEMUNGKINAN ALTERNATIF PIGMEN ANORGANIK 

Pigmen anorganik yang berpotensi menggantikan PY 34 atau PR 104 adalah: Bismuth Vanadate 

(PY 184), Campuran logam oksida (PY 53 dan PBr 24), Besi Oksida Kuning (PY 42) dan Besi 

Oksida Merah (PR 101). 

Tabel berikut menyajikan perbandingan warna alternatif untuk PY 34 dan PR 104. 

Tabel 10 - Perbandingan Warna Kemungkinan Alternatif Pigmen Anorganik 

Pigmen 

Kemungkinan 

Alternatif 

Untuk 

Perbandingan Warna  

Bismuth 

Vanadate 

PY 184 

PY 34 

Pigmen memiliki kroma yang serupa, tetapi PY 184 

adalah warna yang lebih terang dari PY 34 yang 

menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan warna 

kuning yang lebih dalam. Warna-warna ini dapat 

diperoleh dengan menambahkan pigmen lain. 

                     PY 34                  PY 184 

 

Campuran logam 

Oksida  

PY 53 

PY 34 

Warna PY 53 lebih ringan dan lebih kotor daripada PY 

34. Kekuatan warna atau kroma lebih rendah, yang 

membatasi kedalaman dan kekuatan yang mungkin 

dicapai. 

 PY 34                    PY 53 

 

 

 

 

Campuran logam 

oksida 

PBr 24 

PY 34 

PR 104 

Kroma tidak mirip dengan PR 104. Pigmen ini dapat 

diimplementasikan untuk penggunaan tertentu tetapi 

tidak bisa menjadi alternatif penjualan untuk PR 104. 

                    PR 104                   PBr 24 
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Besi Oksida 

PY 42 
PY 34 

Kroma tidak serupa dan fungsi warna buruk karena PY 

42 lebih gelap dan hanya warna kuning kusam yang 

dapat diperoleh. 

PY 34                        PY 42        

 

Besi Oksida 

PR 101 
PR 104 

Kroma tidak serupa dan fungsi warna kurang baik 

karena dengan pigmen ini, warnanya selalu lebih gelap 

dan lebih kotor. 

               PR 104                PR 101 

 

 

 

 

 

 

 

Semua alternatif pigmen anorganik memiliki fungsi kroma dan warna yang berbeda. Alternatif 

terbaik untuk PY 34 adalah Bismuth Vanadate yang memiliki kroma serupa dan sifat teknis yang 

sangat baik. 

Alternatif ini memiliki sifat yang mirip dengan PY 34 dan PR 104 mengenai opacity, bleeding 

dan dapat digunakan untuk cat luar karena cahaya yang baik dan tahan cuaca. Stabilitas panas 

hingga 200°C juga sebanding dengan pigmen-pigmen ini, kecuali untuk PR 101 (Besi Oksida 

Merah) yang memiliki ketahanan panas lebih rendah dari PR 104. 

Tabel berikut menyajikan penilaian kemungkinan alternatif pigmen anorganik untuk PY 34 dan 

PR 104. 
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Tabel 11 - Penilaian Kemungkinan Alternatif Pigmen Anorganik 

Permintaan PY 34, PR 104 
Alternatif 

PY 184 PY 53 PBr 24 PY 42 PR 101 

Fungsi 

Cat yang sangat 

tahan lama dengan 

daya tutup yang 

luar biasa, fungsi 

warna dan kontras. 

Sifat bleeding yang 

sangat baik. Retensi 

gloss yang luar 

biasa, warna-warna 

cerah dan dalam PY 

34 dan PR 104 

tidak memudar atau 

kusam seiring 

waktu. 

Cat tahan lama, 

rentang warna 

yang sama tidak 

dapat dicapai. 

Sifat bleeding 

yang sangat baik. 

Cat tahan lama, 

tetapi retensi gloss 

lebih buruk. 

Rentang warna 

yang sama tidak 

dapat dicapai. 

Sifat bleeding yang 

sangat baik. 

Cat tahan lama, 

tetapi retensi gloss 

lebih buruk. 

Rentang warna 

yang sama tidak 

dapat dicapai. 

Sifat bleeding yang 

sangat baik. 

Cat tahan lama, 

karena kroma 

kotor tidak dapat 

diterapkan untuk 

cat di mana aspek 

estetika penting 

atau di mana 

warna memiliki 

fungsi sinyal yang 

penting. 

Sifat bleeding 

yang sangat baik. 

Cat tahan lama, 

karena kroma 

kotor itu tidak 

dapat diterapkan 

untuk cat di mana 

aspek estetika 

penting. Sifat 

bleeding yang 

sangat baik. 

Stabilitas panas 

lebih buruk dari 

PR 104. 

Proses produksi  Tidak perlu untuk mengubah proses produksi. 

Bahaya 

lingkungan dan 

kesehatan 

manusia 

H350 – Dapat 

menyebabkan 

kanker 

H360 - Dapat 

merusak kesuburan 

atau janin yang 

belum lahir 

H373 - Dapat 

 

 

 

 

 

 

Tidak diklasifikasikan sebagai berbahaya bagi kesehatan manusia atau lingkungan. 
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menyebabkan 

kerusakan pada 

organ melalui 

pemaparan yang 

berkepanjangan 

atau berulang 

H400 - Sangat 

toksik bagi 

kehidupan air 

H410 - Sangat 

toksik bagi 

kehidupan air 

dengan efek jangka 

panjang 

Kelayakan 

ekonomi 
 

Alternatif terbaik 

untuk PY 34, 

tetapi harga 5 

hingga 6 kali 

lebih mahal (22-

35 euro per kg) 

Harga 6-9 euro per 

kg 

Harga 6-9 euro per 

kg 

Harga 4-7 euro 

per kg 

Harga 4-7 euro 

per kg 

Ketersediaan  

Sumber bahan 

baku terbatas (Bi, 

V)22 

Pigmen dan bahan bakunya tersedia dalam jumlah yang cukup. 

 

 

22 Terdapat pendapat yang berlawanan tentang ketersediaan pigmen. Beberapa perusahaan percaya bahwa tidak ada masalah ketersediaan dengan pigmen alternatif apapun 
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6.6.2 PENILAIAN KEMUNGKINAN ALTERNATIF PIGMEN ORGANIK 

Daftar pigmen organik yang mungkin menjadi alternatif untuk PY 34 dan PR 104 lebih panjang 

dan termasuk keluarga pigmen berikut: 

a. Azo Diarylides (contoh PO 13, PO 34, PY 14, PY 83) 

b. Azo Dianisidine (contoh PO 16) 

c. Azo Benzimidazolones (contoh PO 36, PY 151, PY 154, PY 194) 

d. Monoazo (contoh PY 65 PY 74, PY 97) 

e. Specialty Azo (contoh PO 67) 

f. Alternatif organik lain (contoh PO 73, PY 110, PY 138, PY 189) dan pigmen 

g. Diketopyrrolopyrrol Red – PR 254 

 

a. Kelompok Pigmen Azo Diarylides 

Tabel berikut menyajikan perbandingan beberapa kemungkinan pigmen alternatif dari 

kelompok ini untuk pigmen PY 34 dan PR 104. 

 

Tabel 12 - Perbandingan Warna Pigmen Terpilih dari Kelompok Azo Diarylide 

Pigmen Perbandingan Warna 

PY 83 

Kroma tidak serupa dan fungsionalitas warna buruk karena 

hanya warna kuning kusam yang dapat diperoleh. 

.  

             PY 34             PY 34       PY 34           PY 83                                                                       

p           primrose          lemon       medium 

PO 13  

 

    Warna kuning PR 104      PO 34      Warna Biru PR 104 
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PO 34 

 

       Warna kuning PR 104      PO 34      Warna Biru PO 104 

 

Azo Diarylides tidak menyediakan opacity/daya tutup dan fungsionalitas warna. Pigmen ini sesuai 

untuk penggunaan di dalam ruangan hanya karena durabilitasnya yang buruk, retensi gloss juga 

lebih buruk daripada PY 34 atau PR 104. Pigmen ini memiliki stabilitas panas yang buruk (pada 

lebih dari 200°C, terjadi penguraian dengan pembentukan zat berbahaya). 

Tabel berikut menyajikan penilaian kemungkinan alternatif pigmen Azo Diarylide untuk PY 34 

dan PR104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Tabel 13 - Penilaian Kemungkinan Alternatif Pigmen Azo Diarylide  

Permintaan PY 34, PR 104 
Alternatif 

PO 13  PO 34  PY 14  PY 83 

Fungsi 

Cat yang sangat tahan lama 

dengan daya tutup yang 

sangat baik, sinyal dan 

fungsi kontras warna. Sifat 

bleeding yang sangat baik. 

Retensi gloss yang 

sempurna, warna-warna 

cerah dan dalam dari PY 34 

dan PR 104 tidak memudar 

atau menjadi kusam seiring 

waktu. 

Daya tahan yang lebih rendah sehingga cat yang diformulasikan dengan pigmen ini 

hanya cocok untuk penggunaan di dalam ruangan. Daya tutup lebih rendah, 

stabilitas panas lebih buruk. Tidak ada bleeding warna. 

Proses 

produksi 

 Tidak perlu untuk perubahan dalam proses produksi, tetapi karena dispersibilitas 

yang lebih rendah dari pigmen organik, tahap penggilingan membutuhkan lebih 

banyak waktu dan lebih banyak energi diperlukan. 

Bahaya 

lingkungan 

dan kesehatan 

manusia 

H350 - Dapat menyebabkan 

kanker 

H360 - Dapat merusak 

kesuburan atau anak yang 

belum lahir 

H373 - Dapat menyebabkan 

kerusakan pada organ 

Secara umum, keempat pigmen tidak beracun pada konsumsi akut, tidak 

mengiritasi kulit dan mata dan tidak menyebabkan sensitisasi kulit pada hewan 

percobaan. Tidak ada efek buruk setelah paparan berulang, tidak ada 

genotoksisitas atau toksisitas reproduksi yang diamati. Pigmen tidak dianggap 

sebagai karsinogenik dan tidak ada bahaya lingkungan yang diidentifikasi.23 

 

 

 

23 Pengajuan Informasi tentang Alternatif, Asosiasi Ekologi ETAD dan Asosiasi Toksikologi Pewarna dan Pigmen Organik 
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melalui pemaparan yang 

berkepanjangan atau 

berulang 

H400 - Sangat toksik bagi 

kehidupan air 

H410 - Sangat toksik bagi 

kehidupan air dengan efek 

jangka Panjang 

Kelayakan 

ekonomi 
 

Untuk mencapai spektrum warna, opacity, atau perlindungan dari pelapisan yang 

sama, perlu ditambahkan lebih banyak pigmen. 

Harga 6-9 euro 

per kg  

Harga 10-18 euro 

per kg 

Harga 7-10 euro 

per kg 

Harga 17-25 euro 

per kg 

 

Ketersediaan 

Masalah dalam ketersediaan terletak pada sumber bahan baku untuk produksi. Hanya ada sedikit produsen global 

- ini membuatnya sangat sulit untuk memperkirakan apa arti peningkatan permintaan yang tiba-tiba sebagai akibat 

dari penggantian PR 104 untuk pigmen-pigmen ini. 

 

b. Kelompok Pigmen Azo Dianisidine 

Kelompok pigmen ini memiliki sifat yang mirip dengan kelompok pigmen Azo Diarylide. Tabel berikut menyajikan perbandingan pigmen PO 

16 dengan PR 104. 
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Tabel 14 - Warna PO 16 Dibandingkan dengan PR 104 

Pigmen Perbandingan Warna 

PO 16 

Fungsionalitas warna terbatas pada warna oranye kebiruan yang 

tidak cukup untuk semua kroma dan spektrum PR 104  

 

        Warna kunig PR 104      PO 16     Warna Biru PR 104 

 

 

Pigmen Dianisidine memiliki banyak sifat yang sama dengan pigmen Diarylide, tetapi stabilitas 

panas yang lebih baik hingga 240°C dibandingkan dengan 200°C untuk Diarylide. Pigmen ini 

sesuai untuk penggunaan di dalam ruangan hanya karena durabilitasnya yang buruk, retensi gloss 

juga lebih buruk daripada dengan PR 104. 

Tabel berikut menyajikan penilaian PO 16 sebagai alternatif untuk PR 104. 

 

Tabel 15 - Penilaian Kemungkinan Alternatif Pigmen Azo Dianisidine 

Permintaan PR 104 Azo Dianisidine (PO 16) 

Fungsi 

Cat yang sangat tahan 

lama dengan daya 

tutup/opacity yang 

sangat baik, sinyal dan 

fungsi kontras warna. 

Sifat bleeding yang 

sangat baik. Retensi 

gloss yang luar biasa, 

warna-warna cerah 

dan dalam PY 34 dan 

PR 104 tidak 

memudar atau kusam 

seiring waktu. 

Daya tahan yang lebih rendah, sehingga cat yang 

diformulasikan dengan pigmen ini hanya cocok 

untuk penggunaan di dalam ruangan. Daya tutup 

lebih rendah, stabilitas panas lebih buruk. Tidak 

bleeding. 

Proses 

produksi 

 Tidak perlu untuk perubahan dalam proses 

produksi, tetapi karena dispersibilitas yang lebih 
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rendah dari pigmen organik, tahap penggilingan 

membutuhkan lebih banyak waktu dan lebih 

banyak energi diperlukan. 

Bahaya 

lingkungan 

dan kesehatan 

manusia 

H350 - Dapat 

menyebabkan kanker 

H360 - Dapat merusak 

kesuburan atau bayi 

yang belum lahir 

H373 - Dapat 

menyebabkan 

kerusakan organ 

melalui eksposur yang 

lama atau berulang 

H400 - Sangat toksik 

bagi kehidupan air 

H410 - Sangat toksik 

bagi kehidupan air 

dengan efek jangka 

panjang 

Tidak ada temuan merugikan yang diamati 

dalam studi oral subakut pada dosis batas. PO 16 

tidak menyebabkan genotoksisitas. 

Kelayakan 

ekonomi 
 

Untuk mencapai kedekatan spektrum warna yang 

sama, opacity atau perlindungan dari pelapisan, 

perlu ditambahkan lebih banyak pigmen. 

Harga 16- 20 euro per kg 

Ketersediaan  

Masalah dalam ketersediaan terletak pada 

sumber bahan baku untuk produksi. Hanya ada 

sedikit produsen global - sehingga sangat sulit 

untuk memperkirakan apa arti peningkatan 

permintaan yang tiba-tiba sebagai akibat dari 

penggantian PO 104 untuk pigmen-pigmen ini. 

 

c. Kelompok Pigmen Azo Benzimidazolones 

Terlepas dari keterbatasan tertentu, kelompok pigmen ini adalah salah satu alternatif terbaik untuk 

substitusi PO 34 dan PY 104. 

Berikut adalah tabel yang menyajikan perbadingan warna terpilih dari kelompok Azo 

Benzimidazolone untuk PO 34 dan PY 104. 
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Tabel 16 - Perbandingan Warna Pigmen Terpilih dari Kelompok Azo Benzimidazolone 

Pigmen Perbandingan Warna 

PO 36 

PO 36 adalah salah satu alternatif terbaik untuk PR 104. Warna 

murni sangat dekat dengan warna murni PR 104. Namun, 

warna PO 36 sedikit kotor yang menyebabkan keterbatasan 

fungsi warna dibandingkan dengan PR104. 

       

      Warna kuning PR 104      PO 36     Warna biru PR 104 

 

PY 151 

PY 151 tidak dapat mencapai warna kuning kroma yang tinggi 

dan cerah karena pigmen terbatas pada warna kuning hijau. 

 

             PY 34             PY 34       PY 151           PY 34                                                                                                

     Warna Primrose      Warna Lemon           Warna Medium 

 

 

 

 

 

 

PY 154 PY 151 tidak dapat mencapai warna kuning kroma yang tinggi 
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dan cerah karena pigmen terbatas pada warna kuning hijau. 

 

             PY 34             PY 34       PY 154           PY 34                                                                                                

     Warna Primrose     Warna Lemon              Warna Medium 

 

PY 154 

PY 151 tidak dapat mencapai warna kuning kroma yang tinggi 

dan cerah karena pigmen terbatas pada warna kuning hijau. 

 

             PY 34             PY 34       PY 154           PY 34                                                                                                

     Nuansa Primrose      Nuansa Lemon         Nuansa Medium 

 

 

Nuansa kroma yang cerah dan tinggi dalam warna kuning tidak dapat dicapai karena keterbatasan 

warna hijau kuning. Ada batasan tertentu dalam warna dengan PO 36 karena lebih kotor dari PR 

104. 

Tabel berikut menyajikan penilaian PO 36, PY 151, PY 154 dan PY 194 dibandingkan dengan PY 

34 dan PR 104. 
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Tabel 17 - Penilaian Kemungkinan Alternatif Pigmen Azo Benzimidazolone 

Permintaan PY 34, PR 104 
Alternatif 

PO 36 PY 151  PY154  PY 194 

Fungsi 

Cat yang sangat tahan 

lama dengan daya tutup 

yang sangat baik, fungsi 

sinyal dan kontras warna. 

Sifat bleeding yang sangat 

baik. Retensi gloss yang 

luar biasa, warna-warna 

cerah dan dalam PY.34 

dan PR.104 tidak 

memudar atau kusam 

seiring waktu. 

Pigmen ini 

memiliki daya 

tahan yang baik 

dan ketahanan 

kilau, tetapi 

stabilitas panas 

lebih buruk 

daripada PR 104. 

Cat ini dapat 

digunakan sebagai 

cat eksternal. 

Tidak terdapat 

bleeding warna. 

Pigmen ini memiliki daya tahan dan retensi gloss yang lebih 

rendah dibandingkan dengan PY 34, tetapi masih mungkin 

untuk digunakan sebagai cat eksternal. Stabilitas panas 

sebanding dengan pigmen ini. Tidak ada bleeding warna. 

PY 194 transparan dan memiliki daya tahan paling buruk dari 

semua pigmen ini. 

Proses 

Produksi 
 

Tidak ada kebutuhan untuk perubahan dalam proses produksi, tetapi karena 

dispersibilitas yang lebih rendah dari pigmen organik, tahap penggilingan/grinding 

membutuhkan lebih banyak waktu dan lebih banyak energi. 

Bahaya bagi 

lingkungan 

dan manusia 

H350 – dapat 

menyebabkan kanker  

H360 – Dapat 

mengganggu kesuburan 

dan janin yang belum lahir 

H373 – Dapat 

menyebabkan kerusakan 

Pigmen ini tidak memiliki efek buruk pada kesehatan manusia atau lingkungan. 
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organ melalui paparan 

yang lama dan berulang-

ulang 

H400 – Sangat beracun 

bagi kehidupan air 

H410 – Sangat beracun 

bagi kehidupan air dengan 

dampak jangka panjang 

Kelayakan 

ekonomis  

Biaya langsung terkait pigmen lebih tinggi 

Harga: 18-25 EUR 

per kg 

Harga: 17-25 EUR 

per kg 

Harga: 17-25 

EUR per kg 

Harga: 25-33 EUR 

per kg 

Ketersediaan 
 

Prediksinya adalah bahwa jumlah yang dibutuhkan dalam hal penggantian yang 

ditingkatkan tidak dapat dipasok oleh pasar. 

 

d. Kelompok Pigmen Monoazo 

Pigmen Monoazo memiliki ketahanan luntur yang sangat buruk. Masalah ini sangat akut ketika lapisan berbasis pelarut dicat dengan lapisan 

lain, menyebabkan pigmen larut dan menyebabkan bleeding warna. Pigmen ini dapat, sebagian besar, digunakan dalam cat berbasis air. 

Tabel berikut menyajikan perbandingan warna dengan PY 34. 
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Tabel 18 - Perbandingan Warna Pigmen Terpilih dari Grup Monoazo dengan PY 34 

Pigment Perbandingan Warna 

PY 65 

Spektrum yang masuk akal dan cakupan kroma dapat dicapai 

dalam warna kuning bernuansa merah. Kuningnya cerah.

 

             PY 34             PY 34       PY 34           PY 65                                                                       

p Nuansa Primrose Nuansa Lemon   Nuansa Medium  

 

PY 74 

Spektrum yang masuk akal dan cakupan kroma dapat dicapai 

dalam warna kuning merah dan hijau. Kuning cerah. 

 

             PY 34             PY 34       PY 74          PY 34                                                                                                

    Nuansa Primrose    Nuansa Lemon           Nuansa Medium 

PY 97 

Spektrum yang masuk akal dan cakupan kroma dapat dicapai 

dalam warna kuning merah dan hijau. Kuning cerah. 

 

             PY 34             PY 34       PY 97        PY 34                                                                                                

     Nuansa Primrose     Nuansa Lemon      Nuansa Medium 
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Pigmen Monoazo memiliki kroma yang sama dan merupakan alternatif PY 34 yang baik 

mengenai warna. Melalui mereka, warna kuning hijau dan merah yang cerah dapat dicapai. 

Tabel berikut menyajikan penilaian pigmen-pigmen ini dibandingkan dengan PY 34. 

 

Tabel 19 - Penilaian Grup Pigmen Monoazo 

Permintaan PY 34, PR 104 
Alternatif 

PY 65 PY 74 PY 97 

Fungsi 

Cat yang sangat tahan lama 

dengan daya tutup yang luar 

biasa, memberi sinyal dan 

kontras dengan fungsi 

warna. Sifat bleeding yang 

sangat baik. Retensi gloss 

yang luar biasa, warna-

warna cerah dan dalam 

PY.34 dan PR.104 tidak 

memudar atau kusam 

seiring waktu. 

Pigmen ini tidak cocok untuk penggunaan 

eksterior karena daya tahan yang buruk. 

Stabilitas panas dan retensi gloss juga lebih 

buruk daripada dengan PY 34. Bleeding 

terjadi pada cat berbasis pelarut. 

Proses 

Produksi 
 

Tidak perlu untuk perubahan dalam proses 

produksi, tetapi karena dispersibilitas yang 

lebih rendah dari pigmen organik, tahap 

penggilingan / grinding membutuhkan 

lebih banyak waktu dan lebih banyak 

energi. 

Bahaya 

lingkungan 

dan kesehatan 

manusia 

H350 – Dapat menyebabkan 

kanker  

H360 - Dapat merusak 

kesuburan atau janin yang 

belum lahir 

H373 - Dapat menyebabkan 

kerusakan pada organ 

melalui paparan yang 

berkepanjangan atau 

berulang 

H400 - Sangat toksik bagi 

kehidupan air 

H410 - Sangat toksik bagi 

kehidupan air dengan efek 

jangka panjang 

Pigmen ini tidak memiliki efek buruk pada 

kesehatan manusia atau lingkungan. 
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Kelayakan 

Ekonomi 
 

Untuk mencapai opacity dari pelapisan, 

perlu ditambahkan lebih banyak pigmen. 

Harga: EUR 

7-9 per kg 

Harga: EUR 

7-9 per kg 

Harga: EUR 

25-35 per kg 

Ketersediaan  Pigmen tersedia di pasar. 

 

e. Specialty Azo 

Tabel berikut menyajikan perbandingan warna PO 67 ke PO 34. 

 

Tabel 20 - Perbandingan Warna PO 67 ke PR 104 

Pigmen Perbandingan Warna 

PO 67 

Pigmen memiliki kroma yang sama, namun fungsi nuansa lebih 

buruk daripada PO 104.

 

        Nuansa Kuning PR 104      PO 67     Nuansa Biru PR 104 

 

 

Tabel berikut menyajikan penilaian PO 67 dibandingkan dengan PR 104. 

 

Tabel 21 - Penilaian PO 67 sebagai Alternatif untuk PR 104 

Permintaan PR 104 PO 67 

Fungsi 

Cat yang sangat tahan 

lama dengan daya 

tutup yang sangat 

baik, fungsi sinyal dan 

kontras warna. Sifat 

bleeding yang sangat 

baik. Retensi gloss 

yang luar biasa, 

Daya tahan yang lebih rendah dan retensi gloss, 

tetapi pigmen cocok untuk penggunaan di luar 

ruangan. Stabilitas panas baik, bleeding dapat 

terjadi. 
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warna-warna cerah 

dan dalam PY 34 dan 

PR 104 tidak 

memudar atau kusam 

seiring waktu. 

Proses 

produksi 

 Tidak perlu untuk perubahan dalam proses 

produksi, tetapi karena dispersibilitas yang lebih 

rendah dari pigmen organik, tahap penggilingan / 

grinding membutuhkan lebih banyak waktu dan 

lebih banyak energi. 

Bahaya bagi 

lingkungan 

dan kesehatan 

manusia 

H350 – Dapat 

menyebabkan kanker 

H360 – Dapat 

merusak kesuburan 

dan janin yang belum 

lahir 

H373 - Dapat 

menyebabkan 

kerusakan pada organ 

melalui pemaparan 

yang berkepanjangan 

atau berulang  

H400 – Sangat 

beracun bagi 

kehidupan air 

H410 - Sangat toksik 

bagi kehidupan air 

dengan efek jangka 

panjang 

Pigmen tidak memiliki efek buruk pada 

kesehatan manusia atau lingkungan. 

Kelayakan 

ekonomi 
 

Untuk mencapai opacity, lebih banyak pigmen 

yang perlu ditambahkan. Harga satuan cukup 

tinggi. 

Harganya EUR 30-40 per kg 

Ketersediaan  
Ketersediaan terbatas karena BASF adalah satu-

satunya produsen 
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f. Alternatif Organik Lain 

Set alternatif lebih lanjut untuk PY 34 dan PR 104 adalah pigmen organik seperti PO 73, PY 110, 

PY 138 dan PY 139. Kelompok pigmen ini sangat berbeda di antara yang sejenis tetapi semuanya 

ditandai oleh kurangnya opacity dan kroma yang terbatas. 

Tabel berikut menyajikan perbandingan warna kelompok pigmen ini dengan PR 104 dan PY 34. 

 

Tabel 22 - Perbandingan Warna - Alternatif Pigmen Organik Lainnya 

Pigmen Perbandingan Warna 

PO 73 

Kroma  mirip dengan PR 104, tetapi fungsi warna terbatas.

 

    Nuansa Kuning PR 104      PO 73     Nuansa Biru PR 104 

 

PY 110 

 

 

Pigmen tidak memiliki kroma serupa dan memiliki fungsi 

warna yang terbatas.             

 

             PY 34             PY 34       PY 34      PY 110                                                                       

p   Nuansa Primrose      Nuansa Lemon    Nuansa Medium 

 

 

 



50 

 

PY 138 

Kroma mirip dengan PY 34, akan tetapi fungsionalitas naungan 

terbatas. 

 

             PY 34             PY 34       PY 110       PY 34                                                                                                

     Nuansa Primrose       Nuansa Lemon       Nuansa Medium 

 

PY 139 

Kroma mirip dengan PY 34, tetapi fungsionalitas naungan 

terbatas. 

 

  PY 34             PY 34         PY 34           PY 139                                                                       

Nuansa Primrose        Nuansa Lemon    Nuansa Medium 
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Tabel berikut menyajikan penilaian alternatif-alternatif ini. 

 

Tabel 23 - Penilaian Pigmen Organik Lainnya sebagai Alternatif untuk PY 34 dan PR 104 

Permintaan PY 34, PR 104 
Alternatif 

PO 73 PY 110  PY 138  PY 139 

Fungsi 

Cat yang sangat tahan 

lama dengan daya tutup 

yang luar biasa, fungsi 

warna dan kontras. Sifat 

bleeding yang sangat baik. 

Retensi gloss yang luar 

biasa, warna-warna cerah 

dan dalam PY 34 dan PR 

104 tidak memudar atau 

kusam seiring waktu. 

Pigmen ini 

memiliki daya 

tahan dan retensi 

gloss yang lebih 

buruk 

dibandingkan 

dengan PR 104, 

tetapi masih dapat 

digunakan secara 

eksternal. 

Stabilitas panas 

baik. Tidak ada 

bleeding warna. 

Pigmen memiliki 

daya tahan yang 

baik dan retensi 

gloss, cocok untuk 

penggunaan 

eksternal. 

Stabilitas panas 

juga baik. Tidak 

ada bleeding 

warna. 

Pigmen ini 

memiliki daya 

tahan yang lebih 

buruk dan retensi 

gloss dan hanya 

cocok untuk 

penggunaan 

interior. Stabilitas 

panas baik. Tidak 

ada bleeding 

warna. 

Pigmen ini 

memiliki daya 

tahan dan retensi 

gloss yang lebih 

buruk 

dibandingkan 

dengan PR 104, 

tetapi masih dapat 

digunakan secara 

eksternal. 

Stabilitas panas 

baik. Tidak ada 

bleeding warna. 

Proses 

produksi 
 

Tidak perlu untuk perubahan dalam proses produksi, tetapi karena dispersibilitas 

yang lebih rendah dari pigmen organik, tahap penggilingan membutuhkan lebih 

banyak waktu dan lebih banyak energi diperlukan. 

Bahaya bagi 

lingkungan 

dan kesehatan 

manusia 

H350 – Dapat 

menyebabkan kanker  

H360 - Dapat merusak 

kesuburan atau anak yang 

belum lahir 

Pigmen ini tidak memiliki efek buruk pada kesehatan manusia atau lingkungan. 

Produksi PY 110 dan PY 138 sangat berbahaya karena produk antara atau pelarut 

beracun. 
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H373 - Dapat 

menyebabkan kerusakan 

pada organ melalui 

paparan yang 

berkepanjangan atau 

berulang 

H400 - Sangat toksik bagi 

kehidupan air 

H410 - Sangat toksik bagi 

kehidupan air dengan efek 

jangka Panjang 

Kelayakan 

Ekonomi  

Biaya langsung terkait pigmen lebih tinggi 

Harga: lebih dari 

EUR 60-70 per kg 

Harga: lebih dari 

EUR 42-45 per kg 

Harga:  EUR 30-40 

per kg 

Harga: EUR 22-27 

per kg 

Ketersediaan  Semua pigmen ini memiliki ketersediaan pasokan yang sangat terbatas. 

 

g. Diketopyrrolopyrrol Red (DPP) 

Pigmen ini digunakan dalam cat otomotif dan memiliki sejumlah kualitas yang sangat baik, termasuk stabilitas panas dan retensi gloss yang 

sangat baik. 

Tabel berikut menyajikan perbandingan warna dengan PR 104. 
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Tabel 24 - Perbandingan Warna PR 254 dan PR 104 

Pigmen Perbandingan Warna 

PR 254 

Karena fungsi kroma dan nuansa warna tertentu, tidak mungkin 

untuk mencapai warna tertentu.

 

       Nuansa Kuning PR 104      PR 254     Nuansa Biru PR 104 

 

Tabel berikut menyajikan penilaian PR 254 sebagai alternatif untuk PR 104. 

Tabel 25 - Penilaian Diketopyrollopyrrol 

Permintaan PR 104 PR 254 

Fungsi 

Cat yang sangat tahan lama 

dengan daya tutup yang sangat 

baik, fungsi sinyal dan kontras 

warna. Sifat bleeding yang 

sangat baik. Retensi gloss 

yang luar biasa, warna-warna 

cerah dan dalam PY 34 dan 

PR 104 tidak memudar atau 

kusam seiring waktu. 

Pigmen ini kurang tahan lama 

dibandingkan PR 104 dan transparan. 

Stabilitas panas dan retensi gloss sangat 

baik. Cocok untuk penggunaan di luar 

ruangan. Tidak ada bleeding warna. 

Proses 

Produksi 

 Tidak perlu untuk perubahan dalam 

proses produksi, tetapi karena 

dispersibilitas yang lebih rendah dari 

pigmen organik, tahap penggilingan 

membutuhkan lebih banyak waktu dan 

lebih banyak energi diperlukan. 

Bahaya bagi 

lingkungan 

dan kesehatan 

manusia 

H350 – Dapat menyebabkan 

kanker  

H360 – Dapat merusak 

kesuburan dan janin yang 

belumlahir 

H373 - Dapat menyebabkan 

Pigmen tidak memiliki efek buruk pada 

kesehatan manusia atau lingkungan. 
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kerusakan pada organ melalui 

pemaparan yang 

berkepanjangan atau berulang 

H400 - Sangat toksik bagi 

kehidupan air 

H410 - Sangat toksik bagi 

kehidupan air dengan efek 

jangka Panjang 

Kelayakan 

ekonomi 
 

Untuk mencapai opacity, lebih banyak 

pigmen yang perlu ditambahkan. Harga 

satuan adalah EUR 3-4 kali lebih tinggi. 

Harga: EUR 18-20 per kg 

Ketersediaan  Hanya ada sejumlah produsen di pasar. 

 

Ada pigmen lain yang tersedia di pasaran yang dapat digunakan dalam kombinasi dengan pigmen 

lain untuk mencapai tingkat kinerja yang berbeda, seperti PR 112 (Naphtol AS), PR 170 (Naphtol 

AS), PO 82 (Timah Titanium, Seng Oksida), PW 6 (Titanium Dioksida), PY 82 (kondensasi 

disazo), PY 216 (Timah seng rutil), dan PR 122 (Quinacridone). 

Pigmen PY 34 dan PR 104 digunakan dalam cat yang dapat memenuhi daya tahan ekstrem, 

retensi gloss, dan fungsi sinyal atau kontras warna. Dalam penilaian alternatif baik kriteria 

kualitatif (fungsi, kelayakan teknis, kinerja EHS) dan kuantitatif (kelayakan ekonomi, 

ketersediaan) dipertimbangkan. 

Semua alternatif yang dipertimbangkan gagal memenuhi beberapa persyaratan teknis yang 

dipenuhi oleh PY 34 dan PR 104. Pigmen Bismuth Vanadate (PY 184) diidentifikasi sebagai 

alternatif terbaik untuk PY 34. Untuk PR 104 dua pigmen organik C.I. pigmen oranye 73 dan C.I. 

pigmen oranye 67 (PO 73 dan PO 67) adalah alternatif terbaik. 

Pigmen Timbal Kromat biasanya digunakan dalam aplikasi yang tidak semua atribut kinerjanya 

yang tinggi diperlukan (mis. Untuk aplikasi dalam ruangan). Oleh karena itu, tidak perlu untuk 

mengganti ini dengan pigmen tunggal yang memiliki semua karakteristik, melainkan untuk 

menemukan formulasi alternatif yang memenuhi persyaratan spesifik. 

Pigmen alternatif yang tersedia dan kombinasinya dapat: 

- menutupi seluruh ruang warna (dari kuning, melalui oranye ke merah) 

- menyediakan nuansa warna bersih 

- memenuhi persyaratan opacity tinggi dengan menggabungkan pigmen organik dan 

anorganik 

- mencakup tingkat kinerja yang berbeda untuk penggunaan interior dan eksterior, cahaya 

yang sangat tinggi dan tahan cuaca 

- memiliki daya tahan panas > 200 ° C 

- tidak memiliki masalah bleeding 

- memenuhi persyaratan teknis terkait peralatan pembuatan pelapis 
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6.6.3 PERSIAPAN PIGMEN KERING DAN PIGMEN HIBRIDA 

Industri pigmen telah mengembangkan solusi untuk menggantikan PY 34 dan PR 104 melalui 

persiapan pigmen kering yang disesuaikan. Pigmen-pigmen ini adalah pengganti 1: 1 langsung 

untuk PY 34 dan PR 104. Pigmen dalam persiapan dipilih untuk memberikan keseimbangan yang 

baik antara sifat kolorimetri dan daya tutup alam kisaran warna hampir-penuh-warna. Sediaan 

pigmen mencakup rentang warna kuning dari hijau ke merah dan oranye dari kuning ke biru. 

Pigmen hibrida adalah kombinasi dari partikel inti pigmen warna anorganik kompleks mikron 

khusus dan pewarna organik pra-dispersi yang melekat pada permukaan partikel inti. Pigmen ini 

tersedia dalam persiapan pigmen warna kuning, oranye dan merah dan menunjukkan kinerja 

tinggi dalam daya tahan, opacity, dan gloss tinggi. Peningkatan teknologi pigmen hibrida Kroma 

menawarkan potensi besar untuk memformulasikan warna-warna dengan kecemerlangan tinggi. 

Contoh 5 (LAMPIRAN 3) memberikan formulasi panduan dengan pigmen hibrida. 

 

6.6.4 REFORMULASI CAT 

Tidak ada alternatif pigmen bebas timbal tunggal yang mencakup semua sifat teknis PY 34 atau 

PR 104. Pigmen ini menggabungkan kroma pada tingkat pigmen organik dan sifat-sifat terbaik 

dari pigmen anorganik termasuk kekuatan daya tutup yang baik, ketahanan cuaca dan cahaya, 

stabilitas panas dan resistensi terhadap bleeding. Untuk mencapai sifat-sifat ini, perlu 

menggunakan kombinasi pigmen anorganik dan organik dalam reformulasi cat. Pigmen anorganik 

memberikan kekuatan daya tutup, sedangkan pigmen organik memberikan kekuatan warna, 

kroma dan pewarnaan. Ketahanan cuaca tergantung pada pigmen organik yang digunakan dan 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik (lihat Tabel 26). Dengan menggabungkan kedua 

jenis pigmen ini, kinerja cat yang dibutuhkan dapat tercapai. 

Tahap pertama dari proses reformulasi adalah menentukan dengan tepat properti kinerja apa yang 

harus dimiliki cat, selain warna: 

- Apakah untuk penggunaan eksterior atau interior (tahan cuaca dan tahan pudar cahaya); 

- Perbedaan warna yang dapat diterima; 

- Apakah ada permintaan untuk tahan panas; 

- Daya tutup yang sangat baik pada ketebalan film yang ditentukan; 

- Nuansa dan kecerahan warna; 

- Apakah bleeding dapat diterima (apakah cat digunakan pada system pewarnaan yang 

berlapis, untuk tujuan pengecatan) 

Bagian 6.1 menyajikan informasi untuk menghasilkan bayangan yang spesifik pada kombinasi 

warna, dengan menggabungkan informasi ini dengan perbandingan warna alternatif dari PY 34 

dan PR 104 (bagian 6.6.1, 6.6.2), akan memudahkan perusahaan dalam memilih pigmen alternatif. 

Jika cat digunakan secara eksklusif di dalam ruangan, tidak perlu menggunakan yang mahal, 

tampilan pigmen dengan kinerja cahaya tinggi. Ini membantu mengurangi biaya reformulasi.    

Berikut contoh dari kategori kinerja RAL 1021 pigmen medium hingga tinggi, dimana biaya 

pigmen mendekati dua kali lipat lebih tinggi: biaya formula dengan basis timbal adalah EUR 0.35 

per m2, sedangkan biaya dengan formula bebas timbal sebesar EUR 0.71 per m2. 
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Contoh 1 - RAL 1021 Formula timbal- dan Bebas timbal 24 

Pigmen 

Formula 

mengandung Timbal 

(%w/w) 

Formula bebas 

Timbal (%w/w) 

PY 151 (organik)  81.5 

PY 34 (anorganik) 85.8  

PBr 24 (anorganik) 11.0 17.7 

PY 139 (organik) 0.8 0.8 

Contoh berikut tampilan RAL 3000 dari medium hingga tinggi, biaya pigmen sekitar 30% lebih 

krendah dengan menggunakan 70% pigmen anorganic dalam formulasi, biaya formula dengan 

dasar timbal adalah EUR 0.31 per m2, sedangkan biaya formulasi bebas timbal adalah EUR 0.20 

per m2 

 

Contoh 2 - RAL 3000 Formulasi Timbal- dan  Bebas Timbal25 

Pigmen 

Formula 

mengandung Timbal 

(%w/w) 

Formula bebas 

Timbal (%w/w) 

PY 53 (anorganik) 21.5 61.1 

PR 104 (anorganik) 63.3  

PR 254 (organik)  27.3 

PR 122 (organik) 8.0  

PR 101 (anorganik) 7.2 11.6 

 

Pada tingkat tampilan yang sangat dituntut, biaya formulasi bebas Timbal Kromate akan menjadi 

2-3 kali lipatnya, pada area tampilan medium dapat dibandingkan dan pada area yang cukup baik 

dapat lebih terjangkau26. 

Tabel berikut merangkum sifat-sifat pigmen alternatif dibandingkan dengan PY 34 dan PR 104 

 

 

 

 

 

 
24 Third party submission of information on alternatives for Applications for Authorisation, BASF, 2014 

25 Ibid 

26 Ibid 
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Tabel 26 – Sifat-sifat pigmen alternatif dibandingkan dengan PY 34 and PR 104 

Pigmen Penggunaan 

Luar 

Stabilitas Panas 

Lebih Buruk* 
Bleeding 

PY 184, PY 

42, PR 101, 

PY 110, PR 

254 

Ya Tidak Tidak 

PY53, PBr.24, 

PY 151, PY 

154, PY 194, 

PO 73, PY 139 

Ya Tidak Tidak 

PO 36 Ya Ya Tidak 

PO 13, PO 34, 

PY 14, PY 83, 

PO 16, PO 155 

Tidak Ya Tidak 

PY 65, PY 74, 

PY 97 
Tidak Ya Ya 

PO 67 Ya Tidak Ya 

PY 138 Tidak Tidak Tidak 

*Dibandingkan dengan PY 34, PR 104 

 

Setelah menghilangkan pigmen yang tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta, 

penyesuaian warna dengan pigmen yang dipilih dapat dimulai, dengan mempertimbangkan sifat-

sifat pigmen organik dan anorganik. 

Pendekatan dasar akan mengukur warna cat yang mengandung pigmen timbal dan kemudian 

menggunakan alat pencocokan warna (perangkat lunak dan peralatan) untuk menghasilkan 

pencocokan warna yang diperlukan. Produsen pigmen juga dapat membantu dengan mengusulkan 

formulasi awal untuk warna tertentu. Orang yang berpengalaman dalam pewarnaan dapat 

menentukan pigmen yang dibutuhkan dan menentukan formulasi akhir melalui proses pewarnaan 

warna yang berulang. 

Pigmen, termasuk PY 34 dan PR 104, hampir tidak pernah digunakan secara tunggal pada 

pengguna akhir. Namun demikian, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan satu atau warna 

lainnya untuk mencapai warna tertentu dan properti kinerja yang diinginkan akan sangat 

bervariasi. Setiap cat spesifik dan oleh karena itu, tidak mungkin untuk memberikan solusi yang 

tepat, tetapi hanya memberikan orientasi tentang cara mendekati substitusi akan tergantung pada 

formulasi dan persyaratan cat awal. 

Proses reformulasi cat untuk pengganti pigmen bertimbal tidak hanya membutuhkan penyesuaian 

warna; ini hanya salah satu sifat cat yang dipengaruhi pigmen. 
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Ketergantungan kombinasi pigmen pada formula awal dengan pigmen bertimbal dan pada 

formula baru, penggantian agen pendispersi dan proses penggilingan harus dipertimbangkan (lihat 

Bagian 6.3). 

Jika formulasi timbal hanya mengandung pigmen anorganik dan bebas timbal terutama 

mengandung pigmen organik (Contoh 1,2), reformulasi membutuhkan dispersan baru dan 

mengganti proses penggiling (waktu penggilingan harus diperpanjang). 

Jika formulasi timbal mengandung pigmen organik, harus memprtimbangkan perubahan dari 

kualitas dispersan, tergantung pada pigmen dalam formulasi baru. 

Pada kasus kombinasi pigmen organik/anorganik, co-grinding harus dihindari karena sifat pigmen 

anorganik dan organik yang berbeda terkait dengan penggilingan/grinding. Co-grinding dapat 

dihindari dengan cara: 

- Produksi tinting color enamel dan pencampurannya untuk mencapai warna yang 

diinginkan 

- Pisahkan penggilingan pigmen selama proses (ini berarti penggilingan pigmen anorganik, 

dan kemudian, pada peralatan penggilingan yang sama, penggilingan pigmen organik di 

bawah kondisi yang berbeda, atau sebaliknya). Contoh yang baik dari pendekatan ini 

adalah kombinasi pigmen yang disajikan dalam Contoh 2. Pigmen PY 53 dan PR 101 

harus dilakukan pre-disperse terlebih dahulu dan kemudian didispersikan bersama PR 254 

atau sebaliknya. Kondisi mesin grinding harus disesuaikan untuk setiap fase grinding; 

- Penggunaan dispersi pigmen yang sudah jadi (dispersi universal) yang kompatibel dengan 

berbagai macam resin/bahan pengikat. 

Dari sudut pandang yang berbeda, pemilihan antara alternatif-alternatif metode produksi 

tergantung pada jumlah yang akan diproduksi dan kapasitas alat, tetapi biaya juga akan berperan 

penting. 

Untuk mencapai keberhasilan peningkatan skala, kondisi penggilingan/grinding di laboratorium 

harus dapat dibandingkan dengan alat yang ada di lapangan. 

Hal ini sangat penting untuk memeriksa stabilitas dispersi (lihat Bagian 6.3). Jika dispersi tidak 

distabilisasi hal ini menyebabkan reproduksibilitas warna, menyebabkan haze (berkabut) atau 

cacat film lainnya dan memiliki efek buruk pada ketahanan cuaca. 

Tahan cuaca dapat diuji dengan pelapukan luar ruangan, tetapi untuk mendapatkan hasil yang 

bernilai, diperlukan periode paparan yang lama. Untuk alasan ini, pelapukan buatan dilakukan 

dengan bantuan penguji pelapukan yang dipercepat. Termasuk Metode Accelerated Wheathering 

test (pelapukan dipercepat) menggunakan tester wheathering (pelapukan) QU-V, Weather-O-

Meter (lampu xenon atau busur karbon), atau tes Matahari (sinar UV). Accelerated Wheathering 

test (Tes pelapukan yang dipercepat) dapat berjalan selama beberapa ribu jam, tergantung pada 

aplikasinya. Diperlukan untuk menguji formulasi baru yang paralel dengan cat timbal. Selama dan 

setelah uji retensi warna pelapukan (atau perbedaan dibandingkan dengan cat yang tidak 

terpapar), retensi gloss (atau perbedaan dalam gloss dibandingkan dengan cat yang tidak terpapar) 

dan kapur diukur. 
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Untuk membuat penilaian yang tepat pada pencocokan warna perlu dilakukan: 

- Aplikasikan sampel yang akan diuji di atas 

lapisan cat dasar, 

- Biarkan coat base (jika udara kering) waktu 

yang cukup untuk mengering; 

- Aplikasikan sampel cat dengan cara yang 

sama; 

- Berikan sampel cat waktu yang cukup untuk 

mengering (jika mengering); 

- Aplikasikan warna standar dan warna yang 

diuji dalam ketebalan yang kira-kira sama; 

- Bandingkan warna menggunakan bilik 

cahaya atau siang hari. 

Gambar 9 – Bilik Cahaya 

Sinar matahari mengandung seluruh spektrum cahaya yang terlihat, lampu pijar memiliki lebih 

banyak warna kuning, sedangkan oranye memiliki lebih banyak warna violet dan merah. Karena 

objek yang dicat akan lebih mungkin terlihat pada siang hari, ini harus digunakan untuk membuat 

evaluasi warna. Jika bilik warna digunakan untuk perbandingan warna, dimungkinkan untuk 

menggunakan berbagai jenis sumber cahaya. 

Dalam kasus metamerisme substitusi pigmen dapat terjadi. Metamerisme hadir ketika dua objek 

cocok di bawah satu sumber cahaya, tetapi gagal melakukannya di bawah yang lain. Penyebab 

paling umum untuk ini adalah ketika satu sampel mengandung pigmen atau pigmen yang tidak 

ada dalam sampel lain. Sebagai contoh, sampel cocok di bawah sinar matahari tetapi tidak cocok 

dengan pencahayaan pijar. 

 

7. SUBTITUSI  PENGERING BERTIMBAL 

 

Bagian ini menyediakan informasi tentang pengering yang banyak digunakan, tetapi referensi 

literatur disediakan untuk pembaca yang mencari informasi tentang pengering lain atau informasi 

yang lebih terperinci. 

Penganti pengering timbal tidak membutuhkan reformulasi yang rumit. Petunjuk ini menyediakan 

informasi prinsip umum tentang peran pengering, karakteristik individu dan dosis dasar dan uji 

pengecatan sebagai petunjuk untuk penggantian dan formulasi mendatang dari pengeringan cat 

menggunakan udara tanpa aditif timbal. 

 

7.1 PERAN DAN KOMPOSISI PENGERING/DRIERS 

Beberapa pengikat, seperti resin yang didasarkan pada resin modifikasi minyak resin, seperti alkid 

dan epoksi ester dapat kering dengan reaksi ikatan silang yang dipicu oleh oksigen atmosfer. 

Selama proses pengeringan, beberapa tingkat perbedaan dapat teridentifikasi. Proses pertama 

adalah pengeringan cat secara fisik. Pada proses ini, pelarut menguap dan film tertutup terbentuk 
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melalui perpaduan partikel pengikat. Kemudian pengeringan kimia (juga disebut pengeringan 

oksidatif) terjadi, proses autoksidasi lipid, yang berarti bahwa cat mengering oleh oksidasi 

senyawa pengikat dengan oksigen molekuler yang ditemukan di udara. Proses ini dapat dipercepat 

dengan menggunakan katalis yang disebut sebagai drier. 

Drier termasuk kelas sabun yang ditambahkan ke sistem pelapisan pengeringan udara untuk 

mempercepat atau mendorong transformasi dari film cair ke tahap padat dalam waktu yang tepat 

setelah aplikasi. Transformasi terjadi dengan ikatan silang oksidatif, suatu proses yang dikatalisis 

oleh kation logam pengering. 

Ketika dalam larutan pengering, juga disebut sebagai siccatives, adalah senyawa organologam 

larut dalam pelarut dan pengikat organik. Anion dalam sabun logam sangat menentukan apakah 

drier memenuhi sifat-sifat dasar yang diinginkan, yaitu: 

- kelarutan yang baik dan stabilitas tinggi di berbagai jenis pengikat;  

- stabilitas penyimpanan pengering yang baik;  

- kemampuan untuk hadir dalam konsentrasi logam tinggi;  

- viskositas yang cukup rendah, untuk membuat penanganan drier lebih mudah;  

- drier harus memiliki efek katalitik yang optimal; dan,  

- hubungan harga/kinerja terbaik.27 

Logam yang telah digunakan pada senyawa drier dikelompokan menjadi tiga kategori: drier 

primer (juga disebut aktif atau drier oksidasi), drier sekunder (juga disebut through-driers) dan 

auxiliary drier. Logam yang digunakan pada setiap kategori untuk drier terdapat pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 27 – Logam yang digunakan untuk pengering/drier  

Drier primer Drier Sekunder Auxiliary Drier 

Kobal 

Mangan  

Besi  

Cerium  

Vanadium  

 

Timbal 

Zirconium 

Bismuth 

Barium 

Cerium 

Stronsium 

Kalsium 

Seng 

Lithium 

Potassium 

 

Asam organik untuk pembuatan garam logam tersebut dipilih untuk kompatibilitas optimum, 

dengan binders dan kelarutan optimumnya. 

Drier pertama didasarkan pada asam lemak atau rosin, yang kemudian digantikan oleh asam 

naftenat, bahan yang diperoleh dari minyak mentah. Karena kelangkaan asam naftenat, drier 

modern telah digantikan oleh asam sintetis rantai cabang seperti asam oktat (asam 2-

etilheksanoat), asam isononanoat (3,5,5-trimetil heksanoat) atau asam neodekanoat (terutama 2, 

 
27 Additives for Coatings Edited by Johan Bieleman, WILEY-VCH Verlag GmbH, D-69469 Weinheim, 2000 
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2,3,5-tetramethyl hexanoic acid). Asam sintetis menawarkan bau rendah, memungkinkan 

kandungan logam yang lebih tinggi dan kualitas yang konsisten. 

Logam Karboksilat digolongkan sebagai: 

- Netral 

- Asam (lebih umum disebut netral) 

- Dasar 

- Overbased - mengacu pada penggunaan CO2 yang menggantikan bagian asam dalam 

pengering 

 

7.2 SIFAT PENGERING/DRIERS YANG TERPILIH 

Timbal telah digunakan secara luas sebagai drier sekunder. Drier sekunder aktif di setiap rantai 

pengeringan, mereka bertanggung jawab untuk pengeringan secara keseluruhan di permukaan cat. 

Peran aktif Drier timbal sebagai drier tunggal sangat rendah. Timbal juga meningkatkan 

fleksibilitas dan daya tahan sebuah film. Terlepas dari isu-isu racun, drier timbal juga memiliki 

keuntungan lainnya. Mereka dapat meningkatkan pengendapan pada film dimana dapat 

menyebabkan cat terlihat lebih buram dan tidak berkilau. Efek ini akan berkurang bila digunakan 

pada kombinasi dengan drier kalsium yang berperan sebagai emulsifier dan meningkatkan pigmen 

yang bersifat pendispersi dan pembasahan. Mereka juga dapat menyebabkan pewarnaan belerang, 

karena mereka bereaksi dengan belerang untuk membentuk Timbal Sulfida. Selama penyimpanan 

cat, reaksi drier timbal dengan asam lemak rantai panjang, yang dibentuk oleh hidrolisis resin 

alkyd, dapat membuat garam timbal tidak larut. 

Drier bertimbal digunakan pada kombinasi Kobalt dan Mangan. Seringkali Kalsium juga 

ditambahkan, untuk menghindari pengendapan Timbal dan pengaburan. Komposisi biasa 

digunakan pada kombinasi pengering berbahan dasar Timbal, dihitung sebagai proporsi logam 

dari total padatan resin dalam cat, adalah: 

0.05 % Kobalt 

0.5 % Timbal 

0.1 % Kalsium 

Kobalt adalah drier primer, dan juga berfungsi predominan sebagai pengering permukaan. 

Sebagai sabun logam yang sederhana, menunjukan efektifitas yang paling baik pada suhu ruang, 

dan dapat digunakan dalam berbagai pelapis dan pernis. Pada penggunaan tunggal, Kobalt 

memiliki kecenderungan menyebabkan kerutan permukaan dan pengeringan yang buruk. Atas 

dasar inilah, Kobalt digunakan pada dasar kombinasi pengering pada logam ini. Jika Kobalt 

ditambahkan sebagai pengering pada resin yang tidak diencerkan, peningkatan viskositas yang 

besar dapat terjadi. Drier Kobalt dapat digunakan sendiri dalam sistem yang berbasis air, tetapi 

paling sering dikombinasikan dengan akselerator pengeringan. 

Kobalt hanya perlu ditambahkan dalam jumlah yang sangat kecil dan, karenanya, cenderung 

meminimalkan perubahan warna dibandingkan dengan logam kering lainnya. Lebih jauh lagi, 

Kobalt tidak merubah warna pelapis putih sampai tingkat yang sama dengan pengering lain 
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karena warna biru Kobalt menangkal warna kuning dari minyak dan pengikat alkid dan dengan 

demikian meningkatkan keputihan cat. 

IARC (International Agency for Research on Cancer)/Badan Internasional untuk Penelitian 

Kanker mengevaluasi senyawa Kobalt dan Kobalt sebagai kemungkinan karsinogenik bagi 

manusia (Grup 2B). Lebih jauh lagi, zat tersebut dapat menyebabkan suatu bentuk dermatitis dari 

jenis alergi. Karakteristik ini memenuhi syarat drier Kobalt untuk substitusi, jika memungkinkan. 

Alternatif lain untuk pengering kobalt adalah drier Vanadium, Besi dan Mangan. 

Mangan juga merupakan drier aktif, meskipun kurang efektif daripada Kobalt. Sebagai 

akselerator polimerisasi dalam proses pembakaran selesai, Mangan biasanya lebih efektif daripada 

Kobalt. Kobalt dan Mangan pada dasarnya meningkatkan pengeringan permukaan film cat; 

kinerja pengeringan Mangan pada suhu rendah lebih baik daripada Kobalt. Lapisan dengan 

Mangan tidak kusut dalam kondisi kelembaban tinggi, seperti film dengan Kobalt sendiri. Pada 

umumnya lebih baik untuk merumuskan cat putih tanpa Mangan atau kandungan mMngan yang 

sangat rendah, karena warna merah muda atau kuning kemerahan berkembang jika kandungan 

Mangan tinggi digunakan. Mangan juga memiliki keuntungan karena tidak menyebabkan film 

yang di oven menjadi rapuh, yang terjadi jika hanya Kobalt yang digunakan. Selain itu, dalam 

sistem yang cenderung skinning (mengulit), seperti pelapis berbahan dasar minyak uretan, 

Mangan dapat digunakan dengan hasil yang baik. Namun, Mangan tunggal jarang digunakan: 

Kobalt biasanya merupakan pengering utama dengan Mangan sebagai pengubah yang bermanfaat. 

Efek pengering Mangan dapat dimodifikasi oleh promotor drier organik. 

Drier Vanadium menghasilkan permukaan dan pengeringan film pelapisan. Kerugian yang cukup 

besar adalah kecenderungannya untuk mengotori film; ini membatasi penerapan Vanadium dalam 

cat. Tampaknya Vanadium juga cenderung rentan terhadap masalah kehilangan kemampuan 

pengeringan. Mereka dapat digunakan dalam pelapis airdrying solvent-borne dan untuk cat 

padatan tinggi. Dalam bentuknya yang dapat diemulsi, dapat digunakan untuk sistem yang 

terbawa air juga.  

Kalsium memiliki keefektifan sebagai pengering yang terbatas tetapi sangat berguna dalam 

kombinasi dengan pengering aktif. Kalsium menjaga matriks film tetap terbuka yang 

memungkinkan lebih banyak Oksigen ke dalam film dan lebih banyak pelarut untuk keluar pada 

awal proses pengeringan. Ini sangat efektif ketika digunakan bersama dengan Kobalt dan 

Zirkonium, untuk mempromosikan pengeringan dalam kondisi cuaca buruk seperti suhu rendah 

dan kelembaban tinggi. Ketika Kalsium digunakan sebagai alat bantu pengering, kehilangan 

kemampuan pengeringan menjadi kurang masalah ketika cat disimpan dalam periode yang lebih 

lama. Drier Kalsium membantu meningkatkan kekerasan dan kilap, dan juga mengurangi 

pembentukan kulit dan sutra. Sebagian besar drier ditambahkan dalam tahap penurunan produksi 

cat, kecuali untuk drier tambahan seperti Seng dan Kalsium, yang umumnya dapat ditambahkan 

ke dasar pabrik karena efektivitasnya sebagai bahan pembasah dan pendispersi. 

Untuk drier berbasis Timbal, alternatif pengganti adalah pengering Zirkonium atau Strontium. 

Zirkonium, seperti logam Timbal dan logam berat lain yang berfungsi sebagai drier. Zirkonium 

hanya efektif dalam kombinasi dengan pengering utama. Ini mempromosikan permukaan dan 

melalui pengeringan. Tidak seperti Timbal, Zirkonium adalah zat pembasah dan pendispersi 
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pigmen yang buruk, oleh karena itu, kombinasi dengan Kalsium diperlukan. Sifat pengeringan 

kombinasi Kobalt / Zirkonium / Kalsium, pada suhu sekitar dan kondisi kelembaban, sangat mirip 

dengan drier kombinasi berbasis Timbal. Namun, ada beberapa masalah sehubungan dengan 

kinerjanya dalam kondisi kritis, yaitu lebih rendah dari 100 C. 

Stronsium memiliki kinerja pengeringan melalui Zirkonium yang sama tetapi juga menawarkan 

manfaat dalam memberikan karakteristik pengeringan tambahan, menghasilkan stabilitas 

penyimpanan yang lebih baik dan mengurangi “loss of dry” - terutama bermanfaat dalam sistem 

yang berpigmen berat atau mengandung aditif tingkat tinggi. Strontium tampaknya mengatasi 

kinerja Zirkonium yang tidak mencukupi dan akan menjadi pilihan utama untuk substitusi Timbal. 

Selain itu, ini merupakan zat pewarna dan dispersi yang baik untuk mencegah haze  (kabut) dan 

kerutan. Namun, kinerja luar ruang dapat dipengaruhi secara negatif ketika Strontium digunakan. 

Drier Strontium berlebih adalah alternatif yang hemat biaya yang memberikan kinerja 

pengeringan yang unggul dan lebih hemat biaya daripada kadar netral. 

Sudah menjadi praktik umum dalam industri pelapisan untuk menggunakan kombinasi logam. 

Kombinasi ini melibatkan satu atau lebih drier aktif dengan satu atau lebih drier tambahan. drier 

kombinasi ini ditawarkan sebagai drier yang siap pakai atau kering. 

Drier campuran menawarkan banyak keuntungan dibandingkan drier logam tunggal tradisional: 

- Peningkatan efisiensi; 

- Pengurangan jumlah bahan baku; 

- Mengurangi risiko kesalahan penimbangan; 

- Proporsi logam yang optimal; 

- Proses produksi yang disederhanakan; 

- Kualitas seragam. 

Akselerator Pengeringan - atau zat pengompleks adalah senyawa non-logam (ligan organik), 

yang mampu meningkatkan aktivitas logam kering primer yang menyebabkan pengeringan lebih 

cepat dari lapisan film. Mereka berfungsi dengan pengompleksan dengan atom logam dengan 

membentuk kelat. Dua jenis akselerator pengeringan digunakan secara komersial. Ini adalah 2,2-

Bipiridil dan 1,10-Fenantrolin. Mereka digunakan dalam sistem pengeringan udara solventborne 

dan juga air. Dalam lapisan yang mengandung air, hidrolisis dari pengering utama dapat 

menyebabkan hilangnya pengeringan pada saat penyimpanan lapisan. Dalam menggabungkan 

drier utama dengan akselerator pengeringan, beberapa perlindungan dari hidrolisis diperoleh. 

Kehilangan dari kering karena adsorpsi logam kering pada permukaan pigmen juga, sampai batas 

tertentu, berkurang dengan menggunakan akselerator pengeringan. 

Selama penyimpanan prematur, pengikat silang yang tidak diinginkan dari pengikat di antarmuka 

atmosfer (permukaan) di bawah pengaruh Oksigen dapat terjadi. Agen anti-kulit dapat 

menghambat atau menunda proses oksidatif yang tidak diinginkan ini. 
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7.3 HILANGNYA KEMAMPUAN PENGERINGAN 

Pengeringan cat oksidasi umumnya cenderung membutuhkan waktu pengeringan yang lebih lama 

setelah penyimpanan yang panjang. Kehilangan aktifitas pengeringan kebanyakan disebabkan 

oleh: 

- Kemisorpsi pengering ke permukaan pigmen: berbeda dengan adsorpsi fisik, yang 

merupakan proses reversibel, kemisorpsi mengarah pada imobilisasi permanen drier. 

kemisorpsi terjadi pada pigmen dengan gugus asam di permukaan, dan terutama terjadi 

dengan pigmen dengan luas permukaan yang besar seperti Karbon hitam dan berbagai 

pigmen organik. Komposisi pelarut juga berpengaruh pada proses kemisorpsi, adsorpsi 

terkuat terjadi dengan pelarut yang lebih kering, seperti pelarut yang sangat polar atau 

sangat nonpolar. Sistem dengan pelarut mineral bebas aromatik lebih rentan terhadap 

kemisorpsi daripada sistem yang diencerkan dengan aromatic white spirit. 

- Pembentukan garam: produk reaksi ion yang lebih kering dan asam alifatik rantai 

panjang - pembentukannya disebabkan oleh hidrolisis bahan pengikat atau bahan lainnya 

dan biasanya tidak larut dalam bahan cat dan menumpuk setelah kristalisasi yang 

mengakibatkan kerugian dari drier. 

- Pembentukan Kompleks Tidak Larut: fenomena ini biasanya terlihat pada cat dengan 

aroma yang tidak terlalu tajam, diencerkan dengan pelarut alifatik murni. Penggabungan 

berbagai jenis drier, terdiri dari asam alifatik rantai pendek, seperti oktanoat, hanya 

memiliki kelarutan terbatas dalam pelarut ini dan cenderung mengkristal keluar. Drier 

dasar terlalu sensitif terhadap efek ini daripada drier netral. Drier yang terdiri dari asam 

yang lebih panjang seperti C9-C11 lebih mudah larut dan kurang rentan terhadap 

kristalisasi dalam sistem pelapisan ini. 

- Hidrolisis drier: adalah alasan utama hilangnya kemampuan pengeringan dalam sistem 

lapisan air. Di hadapan air, drier cepat terhidrasi. Selain itu, air adalah ligan yang baik 

untuk Kobalt dan karenanya menggabungkan Kobalt dengan mudah. Hidrat yang 

terbentuk tidak stabil dan menyebabkan hidrolisis sabun logam dan selanjutnya menjadi 

tidak larut dari logam dasar. 

Kehilangan kemampuan kering dapat dihindari dengan cara berikut: 

- Pemilihan sistem drier yang sepenuhnya kompatibel dengan sistem pelapisan. Drier 

harus larut dalam pengikat dan tidak menghasilkan pembentukan haze  (kabut) pada 

penyimpanan atau selama tahap pengeringan. Untuk sistem berpigmen, disarankan untuk 

melakukan uji kompatibilitas dalam media tanpa penambahan pigmen atau ekstender. 

- Pengenalan sacrificial drier dalam fase grinding. Drier tambahan seperti Kalsium dapat 

digunakan, terutama bila kehilangan kemampuan pengeringan disebabkan oleh kemisorpsi 

drier primer ke pigmen. Pendekatan ini memiliki keterbatasan dan tidak selalu dapat 

digunakan, karena jika ada overdosis drier tambahan, viskositas dan kekerasan (efek 

pelunakan) serta daya tahan atau ketahanan warna dapat terpengaruh secara negatif. 

- Menggunakan "pengumpan drier " seperti Kobalt Hidroksi Naftalen. Drier pengumpan 

ini tersedia sebagai pasta dan tidak larut dalam logam. Drier ini: 
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- Mengisi kembali logam aktif yang diadsorpsi ke pigmen (warna gelap); 

- Melepaskan logam tambahan secara terkendali; 

- Bereaksi perlahan dengan keasaman sisa resin. 

 

7.4 PENILAIAN ALTERNATIF 

Drier dapat mengandung komponen (pelarut organik atau akselerator pengeringan) dengan efek 

kesehatan dan / atau lingkungan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu dalam substitusi perlu 

untuk melihat seluruh produk dan tidak hanya senyawa logam aktif. Asam oktat (asam 2-

etilheksanoat) sekarang didefinisikan sebagai berbahaya, diduga menyebabkan kerusakan pada 

bayi yang belum lahir28. Alternatif yang tidak berbahaya seperti drier yang didasarkan pada asam 

Isononanoat (Asam 3,5,5-trimetil heksanoat) atau Asam neodekanoat (terutama 2,2,3,5-

tetramethyl hexanoic acid) direkomendasikan untuk digunakan. 

Dalam tabel berikut disajikan penilaian alternatif untuk Timbal Oktoat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.005.222 
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Tabel 28 – Penilaian alternatif untuk Timbal Oktoat  

Permintaan Timbal Oktoat 29 
Alternatif 

Zirconium Oktoat30 Stronsium Oktoat31 Zirconium Neodekanat Stronsium Neodekanat 

Fungsi Through-drier* Through-drier Through-drier Through-drier Through-drier 

Kelayakan 

teknis 

Drier ditambahkan 

untuk agar menempel. 

Tidak perlu perubahan 

dalam proses produksi 

Tidak perlu perubahan 

dalam proses produksi  

Tidak perlu perubahan 

dalam proses produksi  

Tidak perlu perubahan 

dalam proses produksi  

Bahaya 

lingkungan dan 

kesehatan 

manusia 

H226 - Cairan dan uap 

yang mudah terbakar 

H302 – Berbahaya jika 

tertelan  

H332 – Berbahaya jika 

terhirup 

H410 - Sangat toksik 

bagi kehidupan air 

dengan efek jangka 

panjang. 

H360(f,d) - Dapat 

merusak kesuburan. 

Dapat merusak anak 

yang belum lahir. 

H371 – Menyebabkan 

H302 - Berbahaya jika 

tertelan  

H304 - Bisa berakibat 

fatal jika tertelan dan 

memasuki saluran udara 

H318 - Bisa berakibat 

fatal jika tertelan dan 

memasuki saluran udara 

H361d - Dicurigai 

merusak bayi yang 

belum lahir. 

H315 – Menyebabkan 

iritasi kulit 

H302 - Berbahaya jika 

tertelan  

H304 - Bisa berakibat 

fatal jika tertelan dan 

memasuki saluran 

udara  

H318 - Bisa berakibat 

fatal jika tertelan dan 

memasuki saluran 

udara H361d - 

Dicurigai merusak bayi 

yang belum lahir. 

H315 – Menyebabkan 

iritasi kulit 

H304 - Bisa berakibat 

fatal jika tertelan dan 

memasuki saluran udara  

H304 - Bisa berakibat 

fatal jika tertelan dan 

memasuki saluran udara 

 
29 Environmental and human health hazards based on the MSDS from the company Organometal 
30 Environmental and human health hazards based on the MSDS from the company DURA 
31 Ibid 
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kerusakan organ-organ 

melalui eksposur yang 

lama atau berulang-

ulang 

H336 - Dapat 

menyebabkan kantuk 

atau pusing 

Kelayakan 

Economi 
 Harga yang tidak stabil 

Bahan baku strontium 

umumnya lebih murah 

dan harganya lebih 

stabil dibandingkan 

dengan Zirkonium. 

 

Pengering ini lebih mahal dibandingkan dengan 

pengering dengan bahan dasarsama lainnya  

 

 

 

Ketersediaan  

 

Pengering timbal 

tersedia di pasar, 

namun banyak Negara 

yang melarang 

penggunaannya  

Diproduksi secara 

predominan di 

Australia, Afrika Barat 

dan China, Pasir zircon 

– bahan baku untuk 

bahan kimia semua 

Zirconium – kekurangan 

pasokan karena 

pembatasan 

penambangan, yang 

telah mengurangi 

ketersediaan dan 

selanjutnya mendorong 

kenaikan harga. 

Tidak ada masalah 

pasokan dengan 

Strontium dan 

harganya stabil saat ini. 

Drier ini masih diproduksi oleh beberapa 

perusahaan tetapi tidak tersedia secara luas. 
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7.5 REFORMULASI CAT 

Proses oxidative-curing adalah reaksi penggabungan dimana ikatan silang dan putus ikatan terjadi 

secara bersamaan, dosis drier sangat penting. Pengeringan yang efektif membutuhkan jumlah 

pengeringan yang minimum. Menambahkan terlalu banyak merusak pembentukan film dan sifat 

film sebagai logam menyebabkan oksidasi lebih lanjut terus menerus, yang mengarah ke 

embrittlement dari pengikat dan pada cat itu sendiri. 

Jumlah beberapa drier seperti garam organik Kobalt, Mangan, Vanadium dan Besi, dibatasi 

karena warna film cat. 

Pigmen tertentu juga mampu mempercepat pengeringan oksidatif, mis. Besi Oksida (terutama 

tingkat transparan karena luas permukaannya yang besar), pigmen Seng Metalik, Seng Oksida, 

Kalsium Karbonat, dan pigmen Timbal. Pigmen lain dapat bertindak sebagai inhibitor untuk 

penyembuhan oksidatif, mis. Karbon hitam, pigmen ultramarine dan beberapa pigmen 

phthalocyanine. Mereka menyerap drier di permukaannya. Dengan demikian, jumlah 

penambahan kalori harus sedikit ditingkatkan32. 

Drier yang tersedia secara komersial ditandai dengan kandungan logamnya. Lembar data teknis 

menunjukkan jumlah orientasi drier, termasuk produk kombinasi. Rekomendasi untuk cat yang 

didasarkan pada resin alkyd minyak panjang standar akan berbeda dari alkyd minyak pendek atau 

lapisan padatan tinggi; sama halnya, sifat minyak / asam lemak dan hibridisasi apa pun akan 

mengubah sistem drier yang optimal. Untuk mencapai kinerja maksimum cat, formulator perlu 

menemukan keseimbangan yang tepat antara drier primer, drier sekunder dan drier tambahan. 

Logam tertentu dapat meningkatkan kualitas yang ditentukan; seperti peningkatan kekerasan, 

kilap tinggi, lebih baik melalui kering. 

Dalam tabel berikut ini, rentang titik awal yang disarankan (salah satu produsen) diberikan: 

 

Tabel 29 – rentang titik awal yang disarankan33 untuk drier yang terpilih  

Logam 

Rentang dihitung sebagai persentase logam pada padatan 

resin 

Long Oil 

Alkyd 

Short Oil 

Alkyd 

Stoving/ 

Bake 
Waterborne 

Ultra-low 

VOC 

Timbal 0.50-0.80 0.35-0.70    

Zirconium 0.20-0.40 0.15-0.30  0.10-0.30 0.08-0.15 

Strontium 0.20-0.40 0.15-0.30    

Kobalt 0.04-0.07 0.03-0.06 0.02-0.05 0.04-0.12 0.08-0.15 

Kalsium 0.15-0.30 0.10-0.20  0.05-0.10 0.15-0.45 

 

32 Coatings Formulation, An International Textbook, 3rd Completely Revised Edition, Vincentz Network GmbH & 

Co. KG, Hanover, 2017 

33 http://www.durachem.com/docs/Tech_Brief-Drier_Dosage_and_Addition_Calculation.pdf  

http://www.durachem.com/docs/Tech_Brief-Drier_Dosage_and_Addition_Calculation.pdf
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Mangan 0.06-0.09 0.04-0.09 0.02-0.05 0.06-0.14 0.08-0.15 

Vanadium 0.08-0.12 0.06-0.09    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbal tidak bisa hanya diganti dengan Zirkonium; rasio Kobalt dan Kalsium juga harus 

disesuaikan. Menurut sumber yang berbeda dalam literatur, drier Timbal dalam formulasi 

disubstitusi oleh 60 - 75% drier Zirkonium, dihitung berdasarkan kandungan logam. Pendekatan 

terbaik adalah memulai dengan jumlah drier yang direkomendasikan oleh produsen. 

Drier Zirkonium disubstitusi secara ekivalen dengan drier Stronsium, dihitung berdasarkan 

kandungan logam34. Jika drier Stronsium menggantikan drier Timbal, tidak perlu mengubah 

jumlah drier Kobalt dan Kalsium. 

Adalah perlu untuk menguji cat dan menyesuaikan jumlah drier untuk mencapai hasil terbaik, 

tetapi aturan umum adalah untuk menjaga pengeringan minimum untuk menghindari efek negatif. 

Setelah pengujian waktu pengeringan awal, sistem 

drier alternatif yang paling menjanjikan harus diuji 

pada stabilitas, viskositas, kekerasan film, kilap dan 

menguning (satu bulan dalam lemari yang gelap). 

Semua tes dalam evaluasi teknis dari alternatif harus 

dilakukan sebagai tes komparatif, yang berarti bahwa 

referensi adalah produk yang mengandung sistem 

drier Timah asli. 

Gambar 10 –Perekam Waktu Pengeringan 

Jika waktu pengeringan dan sifat film yang sebanding dengan produk referensi (dengan drier 

timbal) diperoleh, bagaimana formulasi baru dipengaruhi oleh penyimpanan harus diselidiki. 

Penyimpanan pada suhu tinggi (40 ° C selama dua minggu) merangsang, penyimpanan 

berkepanjangan, sampai batas tertentu. Peningkatan waktu pengeringan setelah penyimpanan 

menunjukkan hilangnya kemampuan pengeringan sistem pengering. Jika pemisahan fase parah 

atau sedimentasi diamati untuk sistem alternatif dan ini bukan kasus untuk produk referensi, 

sistem alternatif tidak dapat diterima, terutama jika sampel tidak mudah dicampur lagi dengan 

 
34 https://coatings.specialchem.com/news/industry-news/cornelius-zirconium-driers-000212867 

Jumlah drier yang dibutuhkan dihitung menggunakan persamaan berikut: 

kg drier = (kg resin) x (% padatan resin) x (% dosis)/100 x (% logam pada drier) 

Contoh: Misalkan kita memiliki cat dengan kandungan alkyd resin (50% padatan) 500 

kg dalam formulasi (1000 kg), dan kita menginginkan drier Zirkonium (18%) dosis 

0,3%.  

500 x 50 x 0.3/100 x 18 = 4.2          4.2 kg drier Zirconium (18%) per 1000 kg cat yang 

harus ditambahkan. 

 

 

 

https://coatings.specialchem.com/news/industry-news/cornelius-zirconium-driers-000212867
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mengaduk. Viskositas, kilap dan kekerasan film kering harus diukur sebelum dan sesudah 

penyimpanan. 

Tabel berikut memberikan langkah-langkah yang digunakan untuk penyelesaian masalah yang 

terkait dalam hal drier. 

 

Tabel 30 – Penyelesaian Masalah terkait Drier35 

Masalah terkait drier  
Meningkatkan  Mengurangi   Menambahkan     Menggantikan 

Film terlalu lengket 
Kobalt atau 

Mangan 
 

Kobalt atau 

Potassium 
 

Mengembang Kalsium    

After-tack Zirkonium  Besi  

Retensi Warna yang 

Buruk 
  Seng  

Kilap yang rendah   Seng  

Pengeringan yang 

buruk dalam 

kelembapan yang 

tinggi 

  
Cerium atau 

Lanthanum 
 

Pelapisan terlalu 

lunak 
  

Seng, Cerium 

atau Bismuth 
 

Berkurangnya 

pengeringan melalui 

absorpsi pigmen  

Kalsium 

Netral 
 

Seng, Besi atau 

akselerator 

pengeringan 

 

Berkurangnya 

pengeringan melalui 

pengendapan drier  

Kalsium 

berbasis lebih 
 

Akselerator 

pengeringan 
 

Pengeringan yang 

terlalu lama 
Semua driers    

Cat memiliki daya 

tahan air yang buruk 
   

Kalsium 

bersama Barium 

atau Stronsium 

Kerutan Kalsium Kobalt Seng 
Kobalt bersama 

Mangan 

Pengelupasan dalam 

kaleng 

Agen anti-

pengelupasan 
Kobalt   

 
35 http://pdf.troycorp.com/units/driers/extranet/newsletters/Drier%20Brochure%20with%20weigths.pdf  

http://pdf.troycorp.com/units/driers/extranet/newsletters/Drier%20Brochure%20with%20weigths.pdf
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Pengeringan 

langsung kurang 

Zirkonium 

atau Kalsium 
Kobalt   

Menguning 
Kalsium atau 

Lanthanum 

Cerium atau 

Mangan 
  

Permukaan lambat 

kering 
Kobalt   

Kalsium atau 

Kalium 

Perangkap debu Kobalt    

Pengeringan lambat 

pada suhu rendah 
   

Kalsium 

bersama Barium, 

Stronsium atau 

Lithium atau 

Kobalt bersama 

Mangan 

Film terlalu rapuh Zirkonium Kobalt   

Pewarnaan Sulfida    

Timbal Bersama 

Zirkonium atau 

Stronsium 

Dispersi Pigmen 

yang buruk 

Memasukkan Seng atau Kalsium Oktoat dalam basis pabrik 

 

 

Drier Stronsium sekarang dianggap memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan drier 

Zirkonium.36 Mereka adalah alternatif yang hemat biaya untuk drier Zirkonium yang memberikan 

kinerja pengeringan yang unggul dalam suhu rendah dan kondisi kelembaban tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 https://coatings.specialchem.com/news/industry-news/cornelius-zirconium-driers-000212867 

https://coatings.specialchem.com/news/industry-news/cornelius-zirconium-driers-000212867
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KESIMPULAN 

 

Timbal adalah racun kronis atau kumulatif. Paparan timbal adalah masalah kesehatan masyarakat 

utama. Bayi, anak kecil (terutama mereka yang berusia di bawah 5 tahun) dan wanita hamil paling 

rentan terhadap efek buruk timbal dan bahkan tingkat paparan yang relatif rendah dapat 

menyebabkan kerusakan serius pada kesehatan manusia 

Beralih ke formulasi cat bebas Timbal merupakan tantangan bagi industri dan pemasok bahan 

baku berusaha membantu produsen cat memenuhi tantangan tersebut. Sejak prosesnya dimulai 

hampir satu dekade lalu, ada banyak bahan baku di pasaran yang bisa menjadi alternatif untuk 

senyawa timbal dalam cat. 

Pigmen anti korosif Timbal (PR 105) memiliki sifat anti korosi yang sangat baik, tetapi dapat 

digantikan oleh Zinc Fosfat atau untuk kinerja anti korosi yang lebih baik dengan ortofosfat yang 

dimodifikasi dan pigmen seng, polifosfat seng. Peningkatan kinerja dan perlindungan lingkungan 

lebih lanjut mengarah pada Kalsium fosfat dan modifikasinya. 

PY 34 dan PR 104 memenuhi permintaan teknis yang ketat dan menghasilkan warna yang jelas 

dan dalam, namun sangat berbahaya. Tidak ada pigmen tunggal yang dapat menggantikan 

pigmen-pigmen ini, tetapi dengan kriteria yang ditentukan yang harus dipenuhi cat, dimungkinkan 

untuk menggunakan kombinasi pigmen sebagai alternatif. 

Alternatif untuk drier Timbal adalah drier Zirkonium atau Stronsium. 

Menurut industri cat, reformulasi cat untuk menghilangkan senyawa Timbal adalah layak, dan 

dampak teknis serta biaya dapat dikelola. 

Senyawa Timbal juga dapat memberikan keuntungan ekonomis potensial. Dengan memproduksi 

atau menggunakan cat tanpa senyawa Timbal, produsen dan pengguna cat (seperti produsen 

mainan) dapat memastikan akses ke pasar di mana kandungan Timbal dalam cat telah dibatasi. 

Dalam Panduan ini, prinsip-prinsip umum reformulasi cat telah disajikan. Setiap reformulasi, 

karena formulasi awal mengandung jenis Timbal yang berbeda mengenai warna dan sifat cat 

lainnya memerlukan pendekatan khusus. Analisis mendalam dan data yang lebih spesifik akan 

diberikan kepada perusahaan yang berpartisipasi sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. 
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LAMPIRAN 1 – TIPS UNTUK MENEMUKAN INFORMASI TENTANG ALTERNATIF 

YANG LEBIH AMAN/KURANG BERBAHAYA 

 

Mencari: 

• Pengganti ...…… (Nama bahan kimia yang harus diganti) 

• Alternatif …… (Nama bahan kimia yang harus diganti) 

• Nama bahan kimia yang harus diganti .... (nama produk, misalnya, cat) 

• Aman / aman, hijau, sehat, ekologis .... (nama Produk) 

Sertakan dalam pencarian: 

• Nama kimia + cara penggunaan (misalnya pigmen dalam cat) 

• Setepat mungkin: sektor, proses, produk, fungsi 

• Sinonim dan nomor identifikasi (CAS, EC, dll.) 

 

 

LAMPIRAN 3 - FORMULASI 

Contoh 3 – Formulasi Bebas Timbal, Low Cost Long-oil Alkyd Primer37  

GRIND 

BAHAN BAKU/PEMASOK %WT/WT KELAS 

70% Resin Minyak Panjang Alkyd 21.05 Vehicle 

Mineral Spirit (tidak 

berbau)/LANXESS 
18.71 

Pelarut 

Bentone 34/Omya 0.94 Pengental 

Methanol/LANXESS 0.23 Pelarut 

Bayferrox 180 M/Bayer 4.68 Pigmen merah sintetis besi oksida 

HALOX® Z-PLEX 111/ICL Aditif 

Tingkat Lanjut 
9.35 

Seng Fosfat kompleks (Presitipasi dan 

pasifipasi anodik) 

Mica Talc AT.1. 32.74 Pengisi/Filler 

LET DOWN 

70% Resin Minyak Panjang Alkyd 2.34 Vehicle 

Mineral Spirits/LANXESS  8.84 Pelarut 

Zirkonium 12% (OMG Europe) 0.28 Pengering/Siccative 

Kobalt 12% (OMG Europe) 0.09 Pengering/Siccative 

Seng 8% (OMG Europe) 0.37 Pengering/Siccative 

 
37 https://www.halox.com/halox-z-plex-111/ 

https://www.halox.com/halox-z-plex-111/
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Kalsium 4% (OMG Europe) 0.19 Pengering/Siccative 

Skino 1 (OMG Europe) 0.19 Agen anti-pengelupasan 

TOTAL 100  

 

Contoh 4 – Formulasi Industri Base Coat Ester Epoxy Bebas Timbal 

GRIND 

BAHAN BAKU/PEMASOK %WT/WT KELAS 

Uranox EE4 X-50/DSM Special resins 20.00 Vehicle 

Bentone 34 (10% in white spirit/ethanol, 85/5)/Omya 4.7 Pengental 

Special black 100/Orion 0.30 Pigmen 

Zinc oxide 4.4 Pigmen 

Zinc phosphate ZP 10/Heubach 11.20 Pigmen 

Fintalc M15/Mondo Minerals B.V. 9.00 Pengisi/Filler 

Barytes EWO/Sachtleben Minerals 4.40 
Pengisi/Filler (Barium 

Sulfat)  

Bayferrox 222 FM 1.70 Pigmen 

Heucorin RZ/Heubach 1.20 Inhibitor korosi organik 

LET DOWN 

Uranox EE4 X-50/DSM Special resins 14.70 Vehicle 

Octa Soligen Co 6/Borchers 0.10 Drier 

Exkin II 0.20 Anti-skinning agent 

Shellsol A (Shell) 12.10 Pelarut 

TOTAL 100  

Cat ini cepat kering, debu kering dalam 45 menit, kering untuk ditangani dalam 2 jam dan 

sepenuhnya bisa ditangani dalam satu hari 
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Contoh 5 – Formulasi Panduan Bebas Timbal38 

CORAK/SHADE CORAK/SHADE 

RAL 1018 RAL 1021 

Brufasol Yellow AL 10 59.708 Brufasol Yellow AL 10 63.290 

Titanium dioxide 38.800 PY 42 18,987 

PY 83 1.194 PY 83 2.532 

PY 101 0.298 PY 101 10.126 

  PB 15.3 3.165 

  PG 7 1.909 

RAL 1023 RAL 2000 

Brufasol Yellow AL 30 95.487 Brufasol Yellow AL 30 62.651 

PY 83 1.909 PR 177 12.048 

PY 101 2.604 PY 83 12.048 

  PY 101 13.253 

RAL 2004 RAL 3000 

Brufasol Yellow AL 30 52.175 Brufasol Yellow AL 30 24.795 

PO 34 27.536 PR 254 24.793 

PY 101 5.797 PY 101 25.619 

Titanium dioksida 14.492 Titanium dioksida 14.049 

  Oksida merah 10.744 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 https://www.ulprospector.com/en/la/Coatings/Suppliers/2062/Bruchsaler-Farbenfabrik/Formulations/9760/RAL-

Formulations?st=1&so=bs_2062+ft_9083&sl=76308602 

https://www.ulprospector.com/en/la/Coatings/Suppliers/2062/Bruchsaler-Farbenfabrik/Formulations/9760/RAL-Formulations?st=1&so=bs_2062+ft_9083&sl=76308602
https://www.ulprospector.com/en/la/Coatings/Suppliers/2062/Bruchsaler-Farbenfabrik/Formulations/9760/RAL-Formulations?st=1&so=bs_2062+ft_9083&sl=76308602
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Contoh 6 – Formulasi Panduan Bebas Timbal dengan Pigmen Hibrid39 

Pigmen Alternatif 

A 

Alternatif 

B 

(Level pigmen dihitung pada binder padat – 23.7%) 

RAL 1003 Signal Yellow  

TICO® Yellow 594 39.80 52.82 

TICO® Yellow 622 N 24.90 25.35 

HEUCODUR® Yellow 152 13.00  

HEUCODUR® Yellow 151 20.12 19.49 

Iron Oxid Yellow 2.8 2.34 

RAL 1004 Golden Yellow 

TICO® Yellow 594 65.15  

HEUCODUR® Yellow 152 19.60  

Iron Oxid Yellow 15.25  

RAL 1007 Daffodil Yellow 

TICO® Yellow 594 13.50  

TICO ®Yellow 622 N 46.79  

HEUCODUR® Yellow 251 39.70  

Carbon black 0.01  

RAL 1023 Traffic Yellow 

TICO® Yellow 594 68.40 96.70 

TICO® Yellow 622 N 3.10 3.30 

HEUCODUR® Yellow 251 28.50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 Contoh lebih lanjut dapat dilihat disini: 

https://www.heubachcolor.com/fileadmin/downloads/guide_formulations/Richtformulierungen_Tico.pdf  

 

https://www.heubachcolor.com/fileadmin/downloads/guide_formulations/Richtformulierungen_Tico.pdf
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LAMPIRAN 4 – DAFTAR PEMASOK 

Tabel 31 – Daftar pemasok (tidak lengkap) 

Perusahaan  WEBSITE 

Seng Fosfat/Seng Fosfat Termodifikasi 

Shijiazhuang Xin sheng 

chemical co.,ltd 

http://zincphosphatepigment.sell.everychina.com/p-108713315-

anti-corrosion-zinc-phosphate-pigment-325-mesh-cas-7779-90-0-

white-powder.html 

BassTech International http://basstechintl.com/  

Numinor Chemical 

Industries Ltd 

http://www.numinor.com/  

Pigment Sanayi A.S. http://www.pigment.com.tr/  

SNCZ Société Nouvelle 

des Couleurs Zinciques 

https://www.societe.com/societe/societe-nouvelle-des-couleurs-

zinciques-330575887.html  

Dimacolor Industry Group 

Co., Ltd 

http://www.dimacolorgroup.com/news_en.html  

Heubach, Ltd https://heubachcolor.com/  

Noelson chem http://www.noelson.com/en/index.html  

Shanghai Ocen Zinc 

Industry Co., Ltd 

https://guide31651.guidechem.com/productlist-c72-p1.html  

Agen Pendispersi 

Byk Additives & 

Instruments 

https://www.byk.com/en  

Evonik Industries AG https://corporate.evonik.com/en  

Clariant https://www.clariant.com/en/Business-Units/Industrial-and-

Consumer-Specialties/Paints-and-Coatings  

Borchers http://www.borchers.com/index.php?id=2  

Ester https://www.esterchem.co.in/paints-inks.html  

BASF https://www.basf.com/za/en/who-we-are/sites-and-companies.html  

Shah Patil & Company http://www.shahpatilexports.in/paint_&_ink_additives.htm  

Harmony Additive PVT. 

LTD 

https://www.harmonyadditive.com/paint-dispersing-agent.html  

 

 

 

 

http://zincphosphatepigment.sell.everychina.com/p-108713315-anti-corrosion-zinc-phosphate-pigment-325-mesh-cas-7779-90-0-white-powder.html
http://zincphosphatepigment.sell.everychina.com/p-108713315-anti-corrosion-zinc-phosphate-pigment-325-mesh-cas-7779-90-0-white-powder.html
http://zincphosphatepigment.sell.everychina.com/p-108713315-anti-corrosion-zinc-phosphate-pigment-325-mesh-cas-7779-90-0-white-powder.html
http://basstechintl.com/
http://www.numinor.com/
http://www.pigment.com.tr/
https://www.societe.com/societe/societe-nouvelle-des-couleurs-zinciques-330575887.html
https://www.societe.com/societe/societe-nouvelle-des-couleurs-zinciques-330575887.html
http://www.dimacolorgroup.com/news_en.html
https://heubachcolor.com/
http://www.noelson.com/en/index.html
https://guide31651.guidechem.com/productlist-c72-p1.html
https://www.byk.com/en
https://corporate.evonik.com/en
https://www.clariant.com/en/Business-Units/Industrial-and-Consumer-Specialties/Paints-and-Coatings
https://www.clariant.com/en/Business-Units/Industrial-and-Consumer-Specialties/Paints-and-Coatings
http://www.borchers.com/index.php?id=2
https://www.esterchem.co.in/paints-inks.html
https://www.basf.com/za/en/who-we-are/sites-and-companies.html
http://www.shahpatilexports.in/paint_&_ink_additives.htm
https://www.harmonyadditive.com/paint-dispersing-agent.html
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Pigmen 

Heubach, Ltd https://heubachcolor.com/    

Sun Chemical 

Corporation 

https://www.sunchemical.com/pigment-products/  

Ferro Corporation https://www.ferro.com/Contact  

Clariant https://www.clariant.com/en/Business-Units/Pigments  

BASF https://www.dispersions-pigments.basf.com/portal/basf/ien/dt.jsp  

The Shepherd Color 

Company 

https://www.shepherdcolor.com/  

Nubiola https://www.ferro.com/nubiola  

Venator https://www.venatorcorp.com/  

Dominion Colour 

Corporation 

https://www.dominioncolour.com/  

Bruchsaler Farben https://www.bruchsaler-farben.de/en/home.html  

Vijay Chemical Industries http://vijaychemical.com/  

Vibfast Pigments 

PVT.LTD. 

http://www.vibfast.com/  

Trust Chem https://www.trustchem.eu/organic-pigments/  

Resins and Chemicals 

PVT.LTD. 

http://www.asrresin.com/pro_org_yellow.php  

Special-Chem https://coatings.specialchem.com/product/p-aarbor-colorants-

corporation-naphthol-red-pigment-pr-112  

Sudarshan http://www.sudarshan.com/perch/resources/decorative-brochure-

feb-2018.pdf  

Milano Colori http://www.milano-colori.com/en/plastics-rubber/pigments/organic-

pigments/  

Hangzhou Boray 

Pigments Co LTD 

http://bofinepigment.com/  

Hangzhou Multicolor 

Chemical Co LTD 

http://www.multicolor-

pigment.com/pid10206407/Pigment+Yellow+183.htm  

 

 

 

 

 

https://heubachcolor.com/
https://www.sunchemical.com/pigment-products/
https://www.ferro.com/Contact
https://www.clariant.com/en/Business-Units/Pigments
https://www.dispersions-pigments.basf.com/portal/basf/ien/dt.jsp
https://www.shepherdcolor.com/
https://www.ferro.com/nubiola
https://www.venatorcorp.com/
https://www.dominioncolour.com/
https://www.bruchsaler-farben.de/en/home.html
http://vijaychemical.com/
http://www.vibfast.com/
https://www.trustchem.eu/organic-pigments/
http://www.asrresin.com/pro_org_yellow.php
https://coatings.specialchem.com/product/p-aarbor-colorants-corporation-naphthol-red-pigment-pr-112
https://coatings.specialchem.com/product/p-aarbor-colorants-corporation-naphthol-red-pigment-pr-112
http://www.sudarshan.com/perch/resources/decorative-brochure-feb-2018.pdf
http://www.sudarshan.com/perch/resources/decorative-brochure-feb-2018.pdf
http://www.milano-colori.com/en/plastics-rubber/pigments/organic-pigments/
http://www.milano-colori.com/en/plastics-rubber/pigments/organic-pigments/
http://bofinepigment.com/
http://www.multicolor-pigment.com/pid10206407/Pigment+Yellow+183.htm
http://www.multicolor-pigment.com/pid10206407/Pigment+Yellow+183.htm
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Pengering/Driers 

Venator https://www.venatorcorp.com/products-and-

applications/products/driers  

DURA http://www.durachem.com/home.html  

American Elements https://www.americanelements.com/  

DOW http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDOWCOM/dh_090

c/0901b8038090c235.pdf?filepath=productsafety/pdfs/noreg/233-

01137.pdf&fromPage=GetDoc  

Comar Chemicals 

PVT.LTD 

https://www.comarchemicals.com/index.php/en/products-en/other-

organometallics-en/paint-driers-en 

Blackfriar http://www.blackfriar.co.uk/product/liquid-driers/ 

Matrix Universal http://www.matrixuniversal.com/paint_driers.html 

Silver Fern Chemical Inc. http://www.silverfernchemical.com/product-lines/paint-driers/ 

 

Website https://www.ulprospector.com/en/eu/Coatings/search dapat digunakan untuk mencari dan 

menghubungi pemasok pigmen dan drier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.venatorcorp.com/products-and-applications/products/driers
https://www.venatorcorp.com/products-and-applications/products/driers
http://www.durachem.com/home.html
https://www.americanelements.com/
http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDOWCOM/dh_090c/0901b8038090c235.pdf?filepath=productsafety/pdfs/noreg/233-01137.pdf&fromPage=GetDoc
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