GalFloc PT
Descrição :
GalFloc PT é um aditivo coagulante para água de cabines de pintura, que adicionado a água das
cabines provoca a coagulação da tinta recolhida pela cortina de água, tornando mais fácil a limpeza dos
sistemas, diminuindo o entupimento das tubulações e bomba, aumentando o tempo entre as limpezas.
Condição Operacional :
Sempre que se fizer una limpeza no sistema, adícionar para cada 1.000 litros de água 2 a 5 Kg de
GalFloc PT.
Manutenção :
Entre uma limpeza e outra a concentração do GalFloc PT, no reservatório de água deve ser mantida
constante, bastando para isso determinar a concentração do produto como indicado a seguir e corrigir a
falta por ação do produto.
Determinação da Concentração:
Acertar o nível de água no tanque para o nível original, colher uma amostra da solução e filtrar.
Com o uso de uma proveta, transferir 100 ml de amostra para um frasco erlenmeyer de 500 ml,
adicionar cerca de 100ml de água destilada e 1 gota de indicador metil orange.
Titular com Ácido Sulfúrico 0,5 N até mudança de cor.
Cálculo: ml gasto de Ácido Sulfúrico 0,5N x fc x 0,5 = % GalFloc PT
Informações de Segurança:
GalFloc PT é um produto alcalino e no seu manuseio deve-se evitar o contato com a pele, usando
para isso luvas, aventais de borracha ou PVC e ,se necessário óculos de proteção.
As informações contidas neste Boletim Técnico, são baseados em nossa tecnologia e
Know-how do processo, incluindo operações de campo e práticas de laboratório.
Garantimos e asseguramos todos os produtos componentes do processo, desde que
mantidas as condições de validade e embalagens originais o que comprovem a ausência de
adulteração do produto. Durante a utilização do processo nem sempre podemos
exercer total controle do mesmo, uma vez que cada situação de
operacionalização é particular e específica a necessidade de cada Cliente.
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