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GalFos R-802 

 
 

    Descrição:  

 

    GalFos R-802 é um produto em pó, alcalino solúvel em água, indicado para o uso de refinar, 

condicionar ou ativar a superfícies de metal antes da aplicação do Fosfato de Zinco. A camada 

resultante de fosfato terá um aspecto mais denso, uniforme e finamente depositada. 

 

    O uso regular do GalFos R-802  previne  a formação de camadas grossas e espessas .     

 

    Condições de Operacionais: 

 

GalFos R-802 1,2  – 4,0  g/l   ( Ideal : 2,0 g/l ) 

Temperatura 20 - 50 
o
 C   

Tempo 10 segundos a 2 minutos 

pH 8,0 – 10,0 

 

    Instruções Operacionais: 

 

Para preparar o banho de GalFos R-802, aquecer a água numa temperatura de 40 
o
 C diluir 

simplesmente a quantidade recomendada, agitar bem para perfeita dissolução.  

 

    Informações de Segurança: 

 

    GalFos R-802 é um produto alcalino. Evitar contato com pele e olhos, poderá provocar irritação e o 

contato prolongado pode causar dermatite.. Usar EPI’S necessários: óculos, avental, botas e luvas. Em 

caso de contato acidental , lavar a região afetada com água em excesso e neutralizar com uma solução 

de Água Boricada à 3%. Em caso de contato com os olhos, lavar com água e procurar um 

oftalmologista. 

 

 
 

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 

 


