HV – 95 Plus
Desengraxante Eletrolítico
Descrição :
O Desengraxante HV – 95 Plus é um composto alcalino altamente eficiente para limpeza de ferro
e diversos metais. Na limpeza anódica auxilia a liberação do Hidrogênio que possa ter sido ocluída
nas operações de decapagem e do desengraxe catódico.
Condições Operacionais :

Concentração
Temperatura
Tempo
Tensão

Eletrolítico Catódico/Anódico
50 a 80 g/l
Ambiente
1 a 3 minutos
4 a 6 Volts.

Instruções Operacionais:
1. Encher o tanque com ½ da quantidade de água.
2. Adicionar sob agitação a quantidade do Desengraxante HV-95Plus , até dissolução completa
3. Ajustar o nível do tanque com água.
Tratamento de Efluentes:
Para a neutralização do Desengraxante HV-95 Plus nos efluentes, fazer a neutralização de
maneira similar a um banho de zinco cianídrico Nunca misturar os efluentes ácidos com este descarte.
Informações de Segurança:
Desengraxante HV-95 Plus é um produto alcalino à base de cianeto. Evitar contato com pele e
olhos. Em caso de contato acidental, lavar a região afetada com água em excesso. Aplicar na região
uma solução de Ácido Bórico para neutralizar . Alertamos para um cuidado especial durante o
manuseio e operação, devido a presença de Cianeto de Sódio.
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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