Dicap Fe
Descrição:
Dicap Fe é um produto indicado para desenferrujar, desoxidar e desengraxar, por intermédio
de simples imersão, peças avulsas ou em quantidade. Serve para ferro-gusa (cinza), ferro enferrujado,
aços, como também para latão e cobre.
Dicap Fe não ataca o metal base. Age como decapante sem formação de hidrogênio, portanto
não ocorre hidrogenação das peças, isto é, não ficam quebradiças. Evita o tratamento posterior em
forno.
Dicap Fe retira as ferrugens grossas, oxidações e graxas ( mesmo o óleo queimado
proveniente do tratamento térmico) ao mesmo tempo. Não deixa ação decapante residual. Em geral é
desnecessário o movimento mecânico na decapagem.
Condições Operacionais:
Dicap Fe
Temperatura
Tempo(*)

Pronto Para Uso
20 - 40 oC
1 minutos - 24 horas

(*) O tempo depende fundamentalmente das camadas a serem decapadas. As peças poderão ficar
até mais de 24 horas, sem prejudicar as mesmas, uma vez que o Dicap Fe não ataca o material a ser
decapado.
Informações de Segurança:
Dicap Fe é um produto extremamente ácido. Evitar contato com pele e olhos. Em caso de contato
acidental, lavar a região afetada com água em excesso. Aplicar uma solução de leite de magnésia para
neutralizar.

As informações contidas neste Boletim Técnico, são baseadas 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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