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Seqüest Fe 
 

 

     Descrição: 

 

     Seqüest Fe é um seqüestrante de Ferro para banhos de Zinco Ácido, fornecido na forma líquida, 

fácil emprego, com a principal finalidade de eliminar contaminações de Ferro em banhos de Zinco 

Ácido, tanto em banhos rotativos quanto parados. 

 

    Um tratamento regular com o Seqüest Fe mantém o banho em perfeitas condições de operação pela 

precipitação de qualquer quantidade de Ferro que tenha no banho desde que determinada pelo nosso 

laboratório, evitando-se assim vários problemas causados pelo mesmo. 

 

 

     Instruções Operacionais: 

 

    Adicionar Seqüest Fe , na proporção de 1 –2 ml/l, caso o teor de ferro esteja alta, aumentar esta 

adição. Agitar por 30 minutos. Filtrar o banho para que a solução fique límpida. Adicionar uma dose 

extra de Aditivo Zinacid e Abrilhantador Zinacid. 

 

 

     Informações de Segurança : 
 

     Evitar contato com pele e olhos. Em  caso de contato acidental, lavar a região afetada com  água 

em excesso  e sabão. Em  contato com os olhos, lavar  com bastante  água  em seguida procurar um 

médico.Usar luvas de borracha para manusear o produto. Em caso de contato com a pele, lave 

imediatamente com bastante água e neutralize com solução de ácido bórico ou vinagre. Para os olhos, 

lave com bastante água e procure um médico. 

 

 

 

 
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. 

 


