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1. INSTRUÇÕES DE TRABALHO 

O banho Negro Electro produz depósito de tonalidade cinza-preto de até 0,2 micra de espessura com 

aspecto brilhante sobre superfície niquelada brilhante, cobre ou latão polido. 

O Negro Electro é um processo levemente alcalino, principalmente indicado para aplicações decorativas no 

campo técnico em partes e peças complementares que requerem acabamento enegrecido. 

Negro Eletro – Banho fumê pode ser facilmente operado em instalações que operam por sistema de 

gancheiras ou por tambor rotativo. 

2. CONDIÇÕES OPERACIONAIS 

Densidade de corrente  1,0 a 4,0 A/dm² 

Tensão 
3,0  à  4,0 volts-gancheira / 4,0 a 12,0 volts– tambor 

rotativo 

Temperatura 35 a 45 °C 

Tempo de deposição 4 a 10 min. – gancheira / 7,0 a 12 min. Tambor rotativo 

Agitação 

Acionamento de barra catódica em cerca de 5 a 6 cm/seg, 

através de insuflação de ar, que deve ser isento de óleo 

ou poeira. 

Valor do pH 8 a 10 

Densidade do banho 1,105 g/cm³ (13,7°Bé) 

3. EQUIPAMENTOS 

 

 

Recipiente Tanque construído em PVC ou polipropileno. 

Fonte de energia Retificador de corrente contínua com regulagem fina. 

Ânodo Aço inoxidável do tipo 304 ou 316, ou níquel puro. 

Relação ânodo/cátodo  2:1 

Aquecimento 

Resistência de imersão, tubo de aço protegido em chumbo 

puro ou “teflon”. Usar 2 KW para cada 100L de banho. 

Instalar termostato para controlar a temperatura. 

Agitação 
Acionamento de barra catódica, cerca de 5 à   6 cm/s, ou 

através insuflação de ar totalmente isenta de óleo ou poeira. 
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4. MANUTENÇÃO 

Recomendamos que a manutenção seja feita com a adição do próprio banho conforme ocorre sua evaporação 

devido a rotina operacional. 

5. CICLO PARA ATIVAÇÃO 

O ciclo de ativação abaixo recomendado é indicado para peças que estão niquelados por certo tempo e que 

se apresentam com a superfície passiva ou oxidada. 

 

1. Imergir por 15 segundos em Ativador Ácido, enxaguar. 

2. Desengraxar eletroliticamente no Desengraxante EQ 227, enxaguar. 

3. Repetir passo 1 

4. Eletrodepositar no banho Negro Eletro, enxaguar. 

5. Imergir em água quente 70°C durante 10 Seg. 

6. Secar em ar quente. 

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Em peças que requerem efeito bicolores, o depósito de Negro Eletro pode ser aplicado antes ou depois da 

douração, prateação ou rodinagem. 

 

É recomendado aplicar película de verniz transparente, após o depósito de Negro Eletro, quando este for 

aplicado diretamente sobre peças de cobre ou latão. 

 

Recomendamos o uso de equipamentos de proteção individual como óculos, avental de borracha e 

luvas ao manusear produtos químicos. 

 


