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1 – DESCRIÇÃO
O AUROSVATE 352 é um composto ácido e umectantes usados para substituir ácidos
comumente utilizados em galvanoplastia.
O AUROSVATE 352 proporciona uma superfície ativa, limpa, brilhantes e livre de óxidos, assim
melhorando conseqüentemente a aderência.
Nosso produto pode ser usado por simples imersão para ligas de cobre, latão, zamak, chumbo
e estanho.

2 – CONDIÇÕES OPERACIONAIS
Concentração

10 – 20%

Temperatura

Ambiente

Tempo

15 – 30 segundos

3 – ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
Produto

AUROSVATE 352

Aspecto

Líquido incolor

pH

Ácido

Densidade

1,350 – 1,450 g/cm³

4 – PRECAUÇÕES DE USO
1. Mantenha fora do alcance de crianças.
1. Evite contato prolongado com a pele.
2. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância durante 15
minutos .
3. Se ingerido não provoque vômitos, beba água em abundância.
4. Em ambos os casos procure socorro médico.
5. Mantenha o produto em sua embalagem original.
6. Não reutilize a embalagem vazia .
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5 – MANUSEIO E SEGURANÇA
O AUROVATE 352 é um produto ácido, portanto são necessários os mesmos cuidados
exigidos em demais produtos químicos.

6 – TRATAMENTOS DE EFLUENTES
O AUROSVATE 352 é um produto de caráter ácido. Para descarte das águas de lavagem ou
da própria solução, enviar ambas para a estação de tratamento de efluentes, e tratando-o
conforme legislação vigente para produtos químicos.

Se houver algum lodo formado, este deve ser secado e enviado a aterros industriais.

7 – NATUREZA DA REVISÃO
Emissão Inicial

“Os dados contidos neste boletim técnico servem de orientação para o cliente. Garantimos e asseguramos os produtos
componentes, desde que sejam observadas as condições de validade e acondicionamento em embalagens originais.
Não assumiremos responsabilidade caso o material seja manipulado por pessoas não treinadas para tal.”
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