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Purificador Ecobril 

 

 
 

    Descrição: 

 

    Purificador Ecobril, é utilizado no processo de zinco alcalino sem Cianeto (Ecobril Zn), é um  

produto  que de  fato  corrige os  problemas  decorrentes  do  arraste  de substâncias  ou impurezas  

para  dentro  dos  banhos, tais  como  águas  extremamente  duras,  resíduos  de desengraxantes, 

adições de soda cáustica de procedência duvidosa, etc... 

 

    Contudo muitos clientes que possuem uma instalação de zinco sem cianeto, erroneamente, usam 

este produto como um segundo abrilhantador, e não como purificador. 

 

    O uso incorreto do Purificador Ecobril é facilmente identificado através da corrosão dos anodos. 

 

    Recomendamos o uso do Purificador Ecobril quando observado um arraste excessivo de agentes 

estranhos ao banho ou mesmo de impurezas dos anodos. Inicialmente indicamos uma adição de 0,6 - 

1,2 ml/l de Purificador Ecobril no banho, no caso de aparecimento de bolhas ou depósitos foscos  

nas áreas  de  baixas densidade de corrente. Este procedimento poderá ser repetido à cada duas 

semanas ( após verificado a real necessidade ). 

 

    Resumidamente, use o Purificador Ecobril como: 

 

 Como purificador, e não como abrilhantador, 

 Somente quando necessário 

 A quantidade mínima necessária 

 mais raramente possível 

 

 

 
 

 

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. 

 


