
ENERGYSAFE  
Creates Cool Plastics
تبتكر مواد بالستيكية باردة
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ENERGYSAFE pigments are designed to substantially increase the 

solar reflectance properties of plastics across a very wide color 

space.

These pigments offer unique benefits - tailored solar reflectance 

for any polymer in almost any desired shade. Diverse colors from 

black to brown, from yellow to red, from white to silver can be 

achieved.

The novel ENERGYSAFE pigments reflect incident sun rays, i.e. 

near infrared radiation (NIR), visible light (VIS) as well as ultraviolet 

radiation (UV) - independently of the substrate. ENERGYSAFE 

functions inherently and thus does not need a reflective substrate.  

ENERGYSAFE is beneficial for any polymeric substrate like polyole-

fins, PVC, styrenics, polycarbonate, polyamide and other enginee-

ring plastics as well as polymer alloys. 

ENERGYSAFE’s high reflectivity of the whole radiation spectrum 

renders this pigment class a particularly efficient sunlight reflector.

Surfaces of plastic articles with high solar reflectivity will stay coo-

ler under the sun's powerful radiation. ENERYGSAFE pigments will 

contribute to decrease the rate of absorption of sunlight. This 

effect can lower the overall heat build-up, thus leading to plastics 

with reduced surface temperature. “Cool Plastics” are conse-

quently less prone to warping and torsion. These plastics may also 

provide altered heat distortion temperature.

Colorful plastics that are inherently solar reflective can extend the 

use of plastic materials particularly for outdoor or exterior  

applications.

أشعة  انعكاس  نسبة  زيادة  أجل  من   ENERGYSAFE أصبغة  تطوير  تم 
الشمس في المواد البالستيكية. من الممكن بفئة األصبغة هذه تغطية 

نطاق لوني واسع.

ممكنة  نسبة  أعلى  نوعها:  من  فريدة  ميزات  بين  األصبغة  هذه  تجمع 
من انعكاس أشعة الشمس في المواد البالستيكية في كل درجة لونية 
أو األسود، األصفر،  البني  ألوان مختلفة مثل  ممكنة. يمكن هنا تحقيق 

األحمر، األبيض والفضي.

أصبغة ENERGYSAFE تعكس أشعة الشمس الساقطة والغنية بالطاقة، 
 )VIS( المرئي  الضوء   ،)NIR( القريبة  الحمراء  تحت  األشعة  أخرى  بعبارة 
واألشعة فوق البنفسجية )UV( من األشعة الشمسية الساقطة – بحسب 
الضروري توفر سطح تحتي عاكس للضوء.  الركيزة. ولهذا فإنه ليس من 
من الممكن استخدام ENERGYSAFE في كافة البوليميرات المتداولة مثل 
البولي أولفين، البولي فينيل كلوريد، البولي ستيرول، البولي كربونات، 

البولي أميد وغير ذلك من المواد البالستيكية والخالئط.

إن نسبة االنعكاس العالية التي يحققها ENERGYSAFE عبر نطاق األشعة 
بأكمله يجعل منه عاكسا مميزا وفعاال للغاية لضوء الشمس.

عكس  على  عالية  بقدرة  تتمتع  التي  البالستيكية  األسطح  مبدئيأ:  يسري 
أصبغة  المباشرة.  الشمس  أشعة  في  بكثير  برودة  أكثر  تبقى  الضوء 
ENERGYSAFE تسهم في تخفيض نسبة امتصاص األشعة. وهذا بدوره 
يعمل ضد تسخين المادة البالستيكة ويحول دون ارتفاع درجة حرارة السطح 
السبب  لهذا  تميل   ”Cool Plastics“ البادرة  البالستيكية  المواد  المعني. 
بنسبة أقل إلى تغير شكلها؛ وتظهر قدرة محسنة على الحفاظ على شكلها 

عند ارتفاع درجة الحرارة.

لعكس  لها  مالزمة  بخصائص  تتمتع  التي  الملونة  البالستيكية  المواد 
األشعة الضوئية تفسح المجال من أجل استخدام واسع النطاق ومتشعب، 

وخصوصا الستخدامها في الخارج.

Energy management for plastics
إدارة الطاقة للمواد البالستيكية
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Non-pigmented, i.e. colorless plastics material usually do not 

absorb sunlight and thus do not tend to warm up under solar 

exposure. The color effect is enhanced by pigments and dyes 

which interact with the visible light, but also with near-infrared 

radiation. Dark colored surfaces generally attract the energy from 

the sunlight by especially absorbing the NIR radiation, whereas 

light surfaces remain cooler. Other colors exhibit a behavior in bet-

ween the two extreme color shades, i.e. black and white.

Very few color formulations are composed of a single colorant, 

typically numerous colorants need to be combined to accomplish 

the desired shade. ENERGYSAFE is available in different color sha-

des, diverse light colors as well as solutions for dark shades. The 

ENERGYSAFE technology is designed to be used as the main color 

giving component. ENERGYSAFE pigments will provide high Total 

Solar Reflectance (TSR) to the plastic and will also provide  

attractive visual appearance at the same time. In order to achieve 

maximum and consistent reflectance of solar radiation,  

ENERGYSAFE pigments provide high TSR efficiency as well as  

outstanding outdoor durability, i.e. highest light fastness and wea-

ther stability.

العادة  في  تمتص  ال  المصبوغة(  )غير  اللون  عديمة  البالستيكية  المواد 
عند  حرارتها  درجة  ارتفاع  إلى  أيضا  تميل  ال  فإنها  ولهذا  الشمس.  ضوء 
إلى  أصله  فيعود  لها  الفعلي  اللوني  االنطباع  أما  للشمس.  تعرضها 
أصبغة أو مواد لونية. وقد يكون لهذه تأثير متبادل أيضا مع األشعة فوق 
طاقة  تجذب  الداكنة  األسطح  المرئي.  الضوء  جانب  إلى  القريبة  الحمراء 
أشعة الشمس إلى نفسها وذلك ألنها تمتص أيضا األشعة فوق الحمراء 
تظهر  بكثير. فيما  أبرد  الفاتحة فتبقى على عكسها  أما األسطح  القريبة. 
التدرجات اللونية األخرى خاصيات تقع باألحرى ما بين ”القطبين اللونيين“ 

أسود وأبيض.

لونية  مادة  من  تتكون  اللونية  الصيغ  من  قليلة  قلة  هناك سوى  وليس 
واحدة ووحيدة. بل يتم في العادة الجمع بين أصبغة لونية عديدة من أجل 
التوصل إلى الدرجة اللونية المطلوبة. ENERGYSAFE متوفر بدرجات لونية 
مناسبة   ENERGYSAFE أصبغة  أن  كما  الداكن.  حتى  الفاتح  من  مختلفة 
المادة  تمنح   ENERGYSAFE تكنولوجيا  األساس.  اللوني  التدرج  إلعداد 
أي   ،)TSR = Total Solar Reflectance( جدا  عالية   TSR قيمة  البالستيكية 
قيمة اإلنعكاس الكلي ألشعة الشمس وتوفر في الوقت ذاته لونا جذابا. 
كما أنها ترمز في نفس الوقت إلى ثبات ممتاز في الخارج، أي أنها توفر 

قدرا مثاليا من الضوء الحقيقي وتتمتع بمقاومة عالية لظروف الطقس.
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ENERGYSAFE Graphite Black – for a chilly black
ENERGYSAFE Graphite Black – األسود البارد

Total Solar Reflectance (TSR) optimized formulations restrict or 

even eliminate the use of carbon black. Alternatively ENERGYSAFE 

Graphite Black can be used to adjust the darkness or L values of 

the final article.

Plastics comprising ENERGYSAFE Graphite Black reflect up to  

33% of the incident solar energy. For comparison, plastics  

pigmented with carbon black have a TSR below 5%. This opens 

immense potential for preparation of “Cool Plastics” in very dark 

shades. High TSR efficiency – corresponding to low NIR absorption 

– results in plastics with reduced heat build-up.

This cooling effect may be useful for outdoor usage as well as for 

automotive application like dashboard or other plastics interior 

parts which are strongly exposed to sunlight.

يتعين بالنسبة للصيغ التي تولى معها أهمية كبرى لقيمة اإلنعكاس الكلي 
 ENERGYSAFE كليا.  استبعاده  أو  السخام  نسبة  تحديد  الشمس  ألشعة 
النصوع  قيم  أو  الظلمة  درجة  لضبط  شيقا  بديال  يمثل   Graphite Black

للمنتج النهائي. 

 ENERGYSAFE Graphite Black على  تحتوي  التي  البالستكية  المواد 
فإن  بذلك  ومقارنة  الساقطة.  الشمس  أشعة  من   33% حتى  تعكس 
 .5% من  أقل   TSR قيمة  تظهر  بالسخام  المصبوغة  البالستيكية  المواد 
البالستيكية  المواد  انتاج  في  عالية  لقدرات  المجال  الحقيقة  هذه  تفتح 
الباردة “Cool Plastics”، حتى مع تدرجات لونية داكنة جدا. الفعالية العالية 
لقيمة TSR – مقترنة بامتصاص متدن لألشعة تحت الحمراء القريبة – تؤدي 

إلى التوصل إلى أسطح بالستيكية أكثر برودة.

في  االستخدام  وفي  الخارجي  االستخدام  في  نافعا  األثر  هذا  ويعتبر 
السيارات للوحة األجهزة مثال وغيرها من القطع البالستيكية داخل السيارة 

والمتعرضة إلى حد كبير لضوء الشمس.



 ECKART 5

ENERGYSAFE White – for multi-purpose applications
ENERGYSAFE White – لالستخدام متعدد األغراض

Titanium dioxide is used for tinting and preparation of light colors. 

High loading of TiO2 may lead to TSR of about 70%, and for  

outdoor application special grades shall be used. However at this 

high level of titanium dioxide, the color space may be too restricted 

towards very bright colors. 

ENERGYSAFE White can be used as an alternative to adjust the 

brightness or L values of the final article. Plastics comprising  

ENERGYSAFE White reflect up to 66% of the incident solar energy.

ENERGYSAFE White is suitable for polyolefins as well as for PVC 

and provides the opportunity for preparation of “Cool Plastics” in 

bright and medium shades.

يتم من أجل صبغ المواد البالستيكية ومن أجل التوصل إلى ألوان فاتحة 
التيتانيوم. وقد تؤدي إضافة  في معظم األحوال استخدام ثاني أكسيد 
ثاني أكسيد التيتانيوم بنسبة عالية للتوصل إلى قيمة TSR تتجاوز 70%، 
الميزة  الخارجية.  للتطبيقات  خاصة  أنواع  استخدام  الممكن  من  بأن  علما 
السلبية الستخدام هذه الكمية العالية من ثاني أكسيد التيتانيوم: المجال 

اللوني يكون مقتصرا على األلوان الفاتحة.

ENERGYSAFE White يوفر هنا بديال مثاليا من أجل ضبط درجة سطوع 
ونصوع المنتج النهائي ومن أجل التوصل إلى التدرج اللوني المطلوب. 
ENERGYSAFE White تعكس حتى  تحتوي على  التي  البالستكية  المواد 

%66 من أشعة الشمس الساقطة.

كلوريد  فينيل  والبولي  أولفين  للبولي  مناسب   ENERGYSAFE White
البارد “Cool Plastic” حتى  للبالستيك  إمكانيات تصميمية جديدة  ويوفر 

في التدرجات اللونية الفاتحة والمغطية.
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ENERGYSAFE Granite – for applications beyond expectation
ENERGYSAFE Granite – لالستخدامات المميزة

ENERGYSAFE Granite has been tailored in order to provide  

excellent reflectance expanding the solar radiation range.

ENERGYSAFE Granite gives extraordinary efficiency especially at 

wavelengths above 1700 nm in the NIR range – providing an even 

higher reflectance than titanium dioxide.

Thus ENERGYSAFE Granite is suitable for challenging applications 

where special NIR reflectance is required and classical “IR pig-

ments” may not be sufficient.

Additionally darker colors shades can be realized in conjunction 

with other organic or inorganic pigments or dyes.

لهذا  خصيصا  معدة  انعكاسية  بخاصيات   ENERGYSAFE Granite يتمتع 
الغرض – وذلك على نحو يتجاوز حتى نطاق األشعة الشمسية. 

ENERGYSAFE Granite يظهر فعالية قصوى في نطاق الطول الموجي 
فوق 1700 نانومتر في مجال األشعة تحت الحمراء القريبة ويفوق حتى 

الميزات االنعكاسية لثاني أكسيد التيتانيوم.

وبهذا فإن ENERGYSAFE مالئم لالستخدامات التي تتطلب انعكاسا خاصا 
لألشعة تحت الحمراء القريبة والتي ال تكفي معها فعالية ”أصبغة األشعة 

تحت الحمراء“ التقليدية.

وغير  عضوية  بأصبغة  وارتباطا  أيضا  ذلك  عن  فضال  الممكن  ومن  بل 
عضوية أخرى التوصل إلى تدرجات لونية قاتمة أكثر.
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ENERGYSAFE Argentum – for metallic appearance
ENERGYSAFE Argentum – لمظهر معدني براق

ENERGYSAFE Argentum gives a noble metal or steel look to  

plastic parts. Additionally to the noble appearance ENERGYSAFE 

Argentum provides consistently high-level TSR for outdoor plastics  

application.

وجذابا  أنيقا  مظهرا  البالستيكية  القطع  يمنح   ENERGYSAFE Argentum
 ENERGYSAFE أن  كما  للصدأ  القابل  غير  الفوالذ  بشكل  أو  معدنيا  إما 
مثاليا  يعتبر  ما   – عالية   TSR قيم  إلى  ذلك  عن  فضال  يرمز   Argentum

الستخدامات البالستيك في الخارج.



8 ECKART

ENERGYSAFE Henna Red – for fascinating red shades
ENERGYSAFE Henna Red – لتدرجات ساحرة من اللون األحمر

ENERGYSAFE Henna Red expands the color space of the  

ENERGYSAFE family. Intensive reddish shades and derived colors in 

conjunction with other classical colorants are feasible. Thus new 

applications for the building industry can be accomplished like roof 

tiles, shingles, multi-wall sheets, etc.

ENERGYSAFE Henna Red can be used as basis for terracotta  

styling’s based on plastics.

منتجات  ألسرة  اللوني  النطاق  يوسع   ENERGYSAFE Henna Red
األحمر  اللون  من  كثيفة  تدرجات  إلى  التوصل  هنا  يمكن   .ENERGYSAFE
وإلى ما ال يعد وال يحصى من األلوان المدمجة مع مواد صبغية تقليدية 
أخرى. إن هذه الحرية التامة التي يمنحها الصباغ في مجال التشكيل اللوني 
تفتح الطريق لمجاالت استخدام جديدة، كاالسخدام مثال للقرميد، ,وألواح 

السقف الخشبية، وألواح المعابر وغيرها.

يمكن استخدام ENERGYSAFE Henna Red أيضا في المواد البالستيكية 
لتصميمات بلون الطين النضيج.
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ENERGYSAFE Aurum Solar – for sunny colors
ENERGYSAFE Aurum Solar – لتدرجات لونية مشمشة

ENERGYSAFE Aurum Solar exhibits a golden yellow in fullshade 

with a high solar reflectance. Due to the moderate tinting strength 

of ENERGYSAFE Aurum Solar, it can easily be combined with green 

or blue colorants to create novel color shades.

ENERGYSAFE Aurum Solar يظهر لونا ذهبيا أصفر يتمتع بقدرة مميزة 
على عكس أشعة الشمس . من الممكن بفضل قدرته على التغطية التي 
تقع باألحرى في المجال المتوسط خلط ENERGYSAFE Aurum Solar مع 
مواد صبغية خضراء أو زرقاء من أجل التوصل إلى تدرجات لونية شخصية.
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Pigment Base / أساس الصباغ TSR @ 1% TSR @ 5%

Titanium Dioxide / ثاني أكسيد التيتانيوم > 70 -

ENERGYSAFE Graphite Black 28 33

ENERGYSAFE White 57 66

ENERGYSAFE Granite 40 43

ENERGYSAFE Argentum 45 52

ENERGYSAFE Henna Red 40 45

ENERGYSAFE Aurum Solar 53 60

Carbon Black / أسود الكربون < 5 -

Total Solar Reflectance (TSR) is a measure of the amount of  

incident terrestrial solar energy reflected from a surface.

Total Solar Reflectance can be expressed as a percentage or  

decimal (i. e. 58% or 0.58). White surfaces exhibit a Total Solar 

Reflectance of 70% or greater. A white surface, at a Total Solar 

Reflectance of 70%, by definition will absorb 30% of the incident 

energy. A black surface, based on carbon black pigmentation, may 

have a Total Solar Reflectance as low as 5% and, therefore, will 

absorb 95% of the incident solar energy.

قيمة االنعكاس الكلي ألشعة الشمس )TSR( عبارة عن مقياس لكمية الطاقة 
الشمسية الساقطة على األرض والتي يتم عكسها من قبل سطح ما.

بالنسبة  إما  الشمس  ألشعة  الكلي  االنعكاس  قيمة  عن  التعبير  يتم 
البيضاء  األسطح  تتمتع   .)0.58 أو   58% )مثال  عشري  بكسر  أو  المؤوية 
بقمية انعكاس كلي ألشعة الشمس تفوق %70. أي أن السطح األبيض 
السوداء  األسطح  أما  الساقطة.  الطاقة  من   30% من  أقل  يمتص 
فتتمتع – بحسب طبيعة صبغتها بالسخام – بقيمة انعكاس كلي ألشعة 
الشمس تعادل %5 فقط. وبهذا فإنه يتم هنا امتصاص %95 من الطاقة 

الشمسية الساقطة.

What is Total Solar Reflectance (TSR)?
ما هي قيمة االنعكاس الكلي ألشعة الشمس؟

TSR of different ENERGYSAFE pigments in PP homo (2mm) compared  

to titanium dioxide and carbon black.

مختلفة   ENERGYSAFE ألصبغة  الشمس  ألشعة  الكلي  االنعكاس  قيم 
ثاني  مع  مقارنة  ملم(   2( بروبيلين  البولي  من  المتجانس  البوليمير  في 

أكسيد التيتانيوم والسخام.
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The figure shows the world map with the average global solar 

radiation in W/m².

يظهر الشكل خارطة العالم مع معدل قيم سقوط أشعة الشمس عالميا 
بالوات لكل متر مربع.
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