
 

 Boletim : BPL05 -  Identificação : Poli-Plating Fe  

 Elaboração : Sérgio R. Silva 
 Aprovação : Clóvis Savariego 

 Revisão : 00              - Data : 11.09.01 

 Emissão: 11.09.01    - Páginas: 1/2 

Galtron Química Indústria e Comércio Ltda. 

Rua Barra do Turvo, 56 - Jd. Itatinga  
CEP 13052-455 - Campinas - Fone/Fax: (19) 3225.8891  

www.galtron.com.br 

e-mail: galtron@galtron.com.br 

 

 

Po1i-P1ating Fe  
 

    Descrição: 

 

    Poli-Plating Fe é um polidor/ativador químico para ferro, oferecendo polimento, ativação e 

desbastamento do ferro. Poli-Plating Fe oferece um excelente tratamento final para peças de ferro. 

Também é indicado para o uso antes da eletrodeposição, fosfatização e oxidação preta,  

ou mesmo para posterior oleamento e estocagem. 

 

  Poli-Plating Fe é constituído de um único produto. Eventualmente utiliza-se peróxido de hidrogênio 

130 volumes, e um tensoativo, caso haja uma perda não prevista de alguns destes componentes 

durante o processo de polimento. 

 

  

    Condições Operacionais: 

 

Poli-Plating Fe  50 % / vol 

Água 50 % / vol 

Temperatura 20° C – 35 
o
C 

Tempo 2 segundos - 5 minutos 

    

    Instruções Operacionais: 

 

    Poli-Plating Fe pode ser aplicado tanto em cestas, como gancheiras, manualmente ou em 

instalações automáticas. 

 

    Poli-Plating Fe é usado  na seqüência normal  de desengraxe e  decapagem, mas  antes de qualquer 

ciclo de acabamento. Para o uso do banho, imergem-se as peças simplesmente até que se obtenha a 

superfície desejada. Os tempos de imersão podem ir até 2 minutos normalmente, entretanto, tempos 

superiores a 2 minutos podem ser vantajosos em alguns casos. 

 

    Equipamento: 

 

    Tanques de ferro revestido com PVC ou polietileno. Não é necessário exaustão. Deverão ser usados 

tambores de plásticos ou cestas e gancheiras em plástico ou revestido de plástico. 

 

    Manutenção / Controle: 

 

    Quando os tempos de tratamentos para obtenção de uma superfície polida atingir valores 

inconvenientes, poderão ser feitas adições de 10 % a 20 % da quantidade  inicial de  Poli-Plating Fe . 

Quando essas adições não produzirem mais efeito, deve-se efetuar a troca do banho. 
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    Observações: 

 

    1. Poli-Plating Fe é de grande valia quando usado antes dos banhos de cádmio, zinco, cobre níquel 

ou outros metais. Recomenda-se o uso antes da fosfatização, oxidação preta ou outras operações de 

acabamento. 

 

    2. Uma limpeza cuidadosa antes da imersão em Poli-Plating Fe é essencial. Poli-Plating Fe  não é 

desengraxante, nem decapante. 

 

    3. Uma lavagem cuidadosa antes do Poli-Plating Fe é fundamental para evitar o arraste de 

contaminantes que reduzem o tempo de vida útil do banho. 

 

    4. Uma lavagem posterior ao Poli-Plating Fe é de suma importância, embora possa haver um 

arraste para os banhos de acabamento, o que não trará problema algum. 

 

    5. Uma imersão de 2 minutos no Poli-Plating Fe removerá pequenas quantidades de ferro, isto não 

trará alteração nas medidas das peças. 

 

    6. Quando o Poli-Plating Fe for utilizado como acabamento final, as peças deverão estar  

protegidas contra uma subsequente corrosão. Isto poderá ser conseguido através de tratamento das 

peças com um inibidor de corrosão de natureza alcalina. 

 

    7. Quando o Poli-Plating Fe for usado sobre aços que contenham em sua composição mais que 

0,20 % de carbono, haverá a formação de uma película escura sobre as peças, após o tratamento. Essa 

película poderá ser removida através de tratamento, usando um desengraxante alcalino ou uma 

solução que contenha 120 g/l de Cianeto de Sódio. 

 

    Informações de Segurança: 

 

    Poli-Plating Fe é de natureza ácida e contém peróxido de hidrogênio. Evitar contato com a pele e 

olhos. Usar equipamento de proteção: luvas, óculos, botas e avental. Em caso de contato acidental, 

lavar a região afetada com água em excesso. Cuidado ao abrir as embalagens de forma a evitar que os 

vapores formados possa atingir e ferir o operador. 
 

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 
 


