
TÊN SẢN PHẨM  HẠT HÚT ẨM / 
SILICA GEL DESICCANT 

(Silica gel)

 HẠT HÚT ẨM /  
CLAY DESICCANT (Clay)

HÌNH SẢN PHẦM:

THÀNH PHẦN: SILICA GEL chất vô cơ tổng hợp từ Oxit Silic CLAY là khoáng vật thiên nhiên, với những lỗ nhỏ li ti bên 
trong đã được làm khô có tác dụng rất tốt trong việc hút ẩm. 
Thông thường CLAY được sử dụng trong công nghiệp làm 
vật liệu hút ẩm để bảo vệ hàng hóa, sản phẩm trong những 
thùng hàng container, đây là chất liệu thân thiện với môi 
trường và có giá thành khá rẻ nên được sử dụng rất rộng rãi.

BẢNG SO SÁNH HẠT HÚT ẨM



ƯU ĐIỂM: SILICA GEL khả năng hấp thụ nước là 34% trọng
lượng ở 90% RH
Chắc và độ xốp cao.
Có khả năng hấp thụ độ ẩm mạnh.
Hóa chất trơ, không ăn mòn và không gây độc hại.
Hoàn toàn không bụi và không bị rò rỉ

CLAY có khả năng hấp phụ tự nhiên tối đa 75% trọng
lượng riêng của nó.Trong trường hợp của độ ẩm tương
đối nhiều hơn 50% các loại túi này có hiệu quả hơn
Thân thiên với môi trường, an toàn, không mùi, không
độc hại, không ăn mòn và dễ dàng tái sinh.
Khả năng hấp thụ nước : Tỷ lệ hấp thụ nước cao hơn
so với silica gel.
Do được làm từ 100% khoáng chất đất sét tự nhiên.
Độ bền : thời hạn bảo vệ các sản phẩm dài hơn nhiều
so với silica gel.
Chi phí : rẻ hơn so với Silica gel.

CÔNG DỤNG: SILICA GEL được sử dụng trong một số lĩnh vực: 
Dược phẩm và y học, 
máy tính, thiết bị điện tử,
 linh kiện máy móc, 
nông sản đóng gói, 
các lọai thực phẩm khô, 
đồ gỗ và tất cả các lọai hàng hóa xuất khẩu bằng 
container .

CLAY được sử dụng nhiều trong lĩnh vực dưới đây:
Điện tử, bán dẫn.
Kim loại.
Sản phẩm hóa chất.
Sản phẩm chăm sóc sức khỏe sản phẩm.
Cơ khí chính xác, Bao bì thực phẩm.
Máy móc Thiết bị & Phụ tùng Dệt.
Dược phẩm.
Sản phẩm da.
Sản phẩm nông nghiệp.
Hút ẩm cho container.
Thực phẩm.
Hàng thủ công mỹ nghệ.

BIỂU ĐỒ MINH 
HỌA KHẢ NĂNG 

HÚT ẨM:


