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Hàng ngày, chúng ta tiếp xúc  
với vô số loại sản phẩm – từ  
các máy móc công nghệ cao,

đến các đồ vật thông dụng 
hàng ngày. 
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Muội than là chất an toàn – và có mặt khắp mọi nơi. 
Bất cứ khi nào bạn gặp đồ vật có màu đen, thì khả năng cao là nó có chứa muội 
than. Muội than hiện diện khắp mọi nơi. Trên thực tế, thật khó tưởng tượng thế giới 
này sẽ ra sao nếu không có muội than. Nó đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh 
vực thiết yếu của đời sống con người. 

Nhưng có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi biết 
rất nhiều những thứ này đều có một 
điểm chung: một chat lieu đặc biệt, 
có mặt khắp mọi nơi – nhưng lại không 
nhìn thấy được. 

Nguyên liệu đó là

muội than
– sản phẩm vô hình mà bạn tiếp xúc 
hàng ngày. Nó là một sản phẩm công 
nghệ cao nhưng có kích thước siêu 
nhỏ. Thành phần chính là cacbon. 



Đi lại...
Ví dụ: 

...vì nó giúp lốp xe an 
toàn hơn và bền hơn, 
xe chạy êm ái hơn.



Thực  
phẩm...

...vì nó giúp làm nông nghiệp hiệu quả 
và chất lượng hơn nhờ hệ thống thủy lợi, 
lưu giữ nước và chống tia tử ngoại.



Sức khỏe... Trong cuộc sống hàng ngày...
...vì nó giúp mang nước sinh hoạt 
tới cho nhiều người, nhờ hệ thống 
ống nhựa và mối nối chống rò rỉ.

…bạn có thể tìm thấy nó trong 
quần áo, giày dép, đồ chơi, tiền 
giấy và mực in, nó cho màu đen 
đậm hơn và bền màu hơn.



Và năng lượng...
...vì nó là thành phần quan trọng trong dây dẫn, 
máy tính và các sản phẩm công nghệ đang 
phục vụ cho đời sống của chúng ta. 



Bởi vậy cho nên dù bạn 
không nhìn thấy nhưng 
muội than vẫn tồn tại xung 
quanh chúng ta. 

Nó giúp thế giới được 
kết nối rộng hơn và 
dễ tiếp cận hơn. 

Nó giúp cuộc sống thoải mái hơn 
và tiện nghi hơn, bảo đảm rằng 
những sản phẩm chứa nó sẽ an 
toàn hơn và bền bỉ hơn.



Birla Carbon  
Mọi lúc, mọi nơi.

Để tìm hiểu thêm về muội than của Các-bon Birla, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi:  
www.birlacarbon.com 

www.sustainability.birlacarbon.com
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