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Aditivo Nickelfer 
 

    Descrição :  

 

    O aditivo seqüestrante para Ferro Nickelfer controla a contaminação de ferro nos banhos de Níquel 

solubilizando o ferro precipitado. 

 

  O Aditivo Nickelfer tem grande eficiência nos problemas de asperezas superficiais e pitting no 

depósito de níquel quando provocado pela contaminação de ferro 

 

   O Aditivo Nickelfer  no banho de níquel não interfere na purificação seletiva com alto pH usado 

para remoção de ferro e outras contaminações. 

  

    Condição Operacional : 

                            

    O Banho de Níquel deve ser filtrado cuidadosamente e o filtro limpo antes da adição do Aditivo 

Nickelfer. 

 

Quantidade Inicial ........................1 a 2 ml/l. 

Quantidade Semanal......................1 ml/l. ( máximo ) 

 

OBS.: Evitar usar o Aditivo Nickelfer em excesso pois poderá reduzir levemente o nivelamento do 

banho de níquel. 

 

    Informações de Segurança: 

 

   Aditivo Nickelfer  pode causar leve dermatite em caso de contato prolongado com a pele. Utilizar 

EPI’S necessárias para seu manuseio e uso: luvas, botas, avental e óculos. Em caso de contato 

acidental, lavar a região afetada com água excesso,  neutralizando a região afetada com uma solução 

de .Água Boricada. 

 

 

 
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 à necessidade de cada Cliente. 


