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Hakkımızda

dünyanın en büyük aktif karbon üreticileri ve distribütörleri 

arasında yer almaktadır. Yüksek kaliteli ürünlerimiz, rekabetçi 

fiyat oranlarımız ve geniş hizmet ağımız ile dünyanın dört bir 

yanına tedariğimiz mevcuttur. Uçtan uca yaklaşımımız, üretim 

ve dağıtımdan değişikliklere ve yeniden etkinleştirmeye kadar 

en yüksek standartları karşılamayı garanti eder.

Aktif karbon üzerindeki yoğun odağımız diğer üreticilerden 

daha başarılı olmamıza etkendir. Geniş çaplı olarak 

sunduğumuz uçtan uca hizmetler arasında hindistan cevizi 

kabuğu, kömür, ve odun bazlı aktif karbon üretimi, satış, dünya 

çapında dağıtım, kullanılmış medyanın yenilenmesi, tanker 

hizmetleri, yerinde hizmetler, test ve teknik danışmanlık vardır.

Nano Bilim Kimya



Aktif
Karbon 
Üretimi

olarak aktif karbon üretiminde en sert ve kaliteli 

Hindistan cevizi kabuğu, zeytin çekirdeği, ceviz 

kabuğu kullanmaktayız. Birinci kalite yüksek iodine

değerlerini karşılayabilecek hammaddeler ile özel 

seçilerek üretim yapmaktayız. Hammaddenin 

saflığı , sertliği, kalitesi bizim için önemlidir.

Nano Bilim Kimya



Aktif Karbon Hammedelerimiz

Ceviz
Kabuğu

Hindistan
Cevizi

Zeytin
Çekirdeği

Odun
Bazlı



Ürünlerim
iz



Silindirik veya Pellet aktif karbon olarak adlandırılan bu ürün yüksek 

kaliteli kömür, kokonat kabuğu veya odun bazlı olarak üretilir.Silindir

partikül büyüklüğü 0.9 mm ile 8mm arasındadır. 4 mm silindirik boyutu 

olan ürün en yaygın olarak kullanılanıdır. CTC oranı silindirik aktif 

karbon kalitesini belirleyen en önemli unsurdur. CTC oranı yükseldikçe 

silindirik aktif karbonun efektif gücü yükselecektir.

Silindirik Aktif Karbon



Granül aktif karbon toz aktife göre tanecik boyutu daha büyük olmakla 

beraber ağırlıklı olarak kokonat kabuğu,kömür veya odun bazlı olarak 

üretilmektedir. Granül karbonların tanecik boyutları önemlidir. Genellikle 

renksizleştirmede 12*40 mesh size su arıtmada ise 8*30 mesh size 

kullanılır. Bu iki tanecik boyutu en yaygın kullanılan boyutlardır. Granül 

aktif karbonda Iodine endeksi kalite için en önemli unsurdur. Iodine oranı 

yükseldikçe ürünün efektifesi yükselecektir.

Granül Aktif Karbon



Toz aktif karbonlar çok düşük tanecik boyutuna sahiptirler. Tanecik 

boyutları 80-325 arasındadır. Yüzey alanı granül aktif karbona göre 

geniş ve difüzyon hızı ise düşüktür. Genellikle yaygın olarak kokonat

kabuğu, kömür ve odundan üretilmektedir. Kullanımı oldukça kolay olan 

toz aktif karbonlar çözeltiye eklenip, karışıtırılır ve filitrasyon ile ayrılır.

Toz Aktif Karbon



4020Paketleme



25 kg. Alüminyum PP 

Kaplamalı Özel Ambalaj

100 kg Özel Üretim Teneke

Ambalaj

100 kg Özel Üretim Plastik

Ambalaj

Yarım Ton yada Bir Ton’luk

Big Bag Çuval

25 KG. 100 KG. 100 KG. 500/1000 KG.



Depolama
Ürünleri güneş ışığı almayan , kuru ve

serin depolarımızda saklamaktayız.



Etiketleme

Müşteri adına , adresine ve bilgilerine 

uygun etiketleme yapılabilir.

Özel Etiket

Müşteriye özel istenilen ambalaj 

tasarlanıp üretilebilir.

Özel Ambalaj

Ürün adı, parti numarası, net ağırlığı, brut ağırlığı ve

üretici adını gösterir.



Taşıma
62%Özel araçlarla nem almayacak şekilde

doldurma, boşaltma ve taşıma.



Ar-Ge
Entegre Ar-ge Tesisi.

Çözüm geliştirme konusunda
uzmanlaşmış ekip.

Devlet onaylı üretim tesisi.

Özel ölçülerde üretim yeteneği
ve ekipmanı.

Hammaddeye göre üretim.



TS EN ISO 9001:2015

Sertifikalarımız
TS EN ISO 14001:2015 TS EN ISO 45001:2018



Uluslararası Karbon Medya Analitik Raporu



Carbol Carbon ve AKT Aktif

Karbon Türkiye Nano Bilim

Kimya patentli resmi

markasıdır.



Bize Ulaşın
Şerifali Mah. Miras Sok. No:53 Ümraniye / İstanbul Türkiye

+90 850 474 30 10

+90 535 664 94 77

info@nanobilimkimya.com

info@carbolcarbon.com

info@aktifkarbonturkiye.com


