
Setiap hari, di mana-mana.
Nilai sosial dari karbon hitam

http://www.birlacarbon.com


Setiap hari, kita berinteraksi dengan 
berbagai macam produk – dari mesin 
berteknologi canggih,

hingga barang dasar yang 
kita anggap remeh. 
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m ada di sekeliling kita.

Karbon hitam aman – dan ada di mana-mana. Kapan pun Anda 
menggunakan sesuatu yang hitam, kemungkinan mengandung 
karbon hitam. Karbon hitam ada di sekeliling kita. Bahkan, 
sulit membayangkan dunia tanpa karbon hitam. Karbon hitam 
memainkan peran yang penting dalam bidang-bidang utama 
kehidupan kita. 

Jadi Anda mungkin terkejut 
mengetahui bahwa banyak  
dari barang ini memiliki sesuatu  
yang sama:  
bahan unik yang ada di mana-mana – 
tetapi Anda tidak dapat melihatnya. 

Bahan unik itu adalah

karbon hitam
– produk yang tidak terlihat yang 
Anda jumpai setiap hari. Karbon 
hitam sangat terekayasa namun 
merupakan produk mikroskopis. 
Bahan intinya adalah karbon. 



Pergerakan...
Sebagai contoh: 

...karena karbon hitam membuat 
ban lebih aman dan lebih kuat untuk 
jangka waktu yang lebih lama dan 
menjadikan mobil lebih nyaman.



Makanan...

...sebab karbon hitam memungkinkan  
pertanian yang lebih baik dan lebih efisien 
melalui pengelolaan air untuk irigasi,  
retensi dan perlindungan UV.



Kesehatan... Di dalam keseharian...
...karena karbon hitam memberikan 
akses ke air untuk banyak orang, 
berkat pipa plastik dan segel yang 
mencegah kebocoran.

...Anda dapat menemukannya dalam  
pakaian, sepatu, mainan, uang kertas  
dan tinta cetak, memberikan warna 
hitam lebih pekat yang bertahan  
lebih lama.



Dan Daya...
...karena karbon hitam merupakan komponen 
utama dari kawat, komputer dan teknologi  
yang menjadikan hidup kita lebih mudah. 



Jadi meski Anda tidak 
dapat melihatnya,  
karbon hitam ada  
di mana-mana di  
sekitar kita. 

Karbon hitam 
menjadikan  
dunia kita lebih 
mudah diakses 
dan terhubung. 

Karbon hitam menjadikan hidup lebih 
nyaman dan lebih menyenangkan, 
memastikan produk yang mengandung 
karbon hitam lebih aman dan bertahan 
lebih lama.



Birla Carbon  
Setiap hari, di mana-mana.

Untuk mempelajari lebih jauh tentang karbon hitam Karbon Birla, kunjungi situs web kami:  
www.birlacarbon.com 

www.sustainability.birlacarbon.com
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