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1. INSTRUÇÕES DE TRABALHO 

O VERNIZ ELETROLÍTICO EL 308 é um processo eletrolítico que proporciona uma proteção 

imperceptível não influindo no aspecto, condutividade ou soldabilidade das peças tratadas. Além do simples 

método operacional, esse processo pode ser usado em superfícies metálicas sensíveis ao embaçamento como 

prata e ouro sem prejudicar a cor e o brilho destas.  
Para que a proteção seja eficaz, é essencial que as peças submetidas a este processo não sejam submetidas a 
tratamentos mecânicos tais como fricção e abrasão. 

O VERNIZ ELETROLÍTICO EL 308 é fornecido na forma pronta para uso. 

2. CONDIÇÕES OPERACIONAIS 

Densidade de Corrente 1 a 5 A/dm2 

Tensão 3 a 5 V 

Temperatura Ambiente 

Tempo de Banho 3 a 10min 

Movimentação Não requer 

Tanque PVC ou polipropileno 

Ânodo Aço Inox 

3. SEQUÊNCIA OPERACIONAL 

- As mercadorias que estiverem em estoque devem ser desengraxadas eletroliticamente e bem lavadas antes de 
passar pelo VERNIZ ELETROLÍTICO EL 308.  

- As peças banhadas por ouro ou prata devem ser neutralizadas com solução 3% de ácido acético e bem lavadas.  

- Após a eletrólise as peças devem ser muito bem lavadas.  

- Secar em centrífuga.  

Para remover a camada protetora, as peças devem ser imergidas em uma solução 50% de ácido clorídrico 

durante 30 segundos à temperatura ambiente. Sempre que se desejar aplicar um novo depósito metálico sobre 

a peça, esta deve ter o verniz removido. 
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4. MANUTENÇÃO 

Para cada 20Kg de mercadoria banhada, adicionar 1L do VERNIZ ELETROLÍTICO EL 308 

Rendimento do verniz: 200.000 - 500.000 dm2/100litros 

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Esse processo contém cromato, muito cuidado para que não haja a contaminação dos outros banhos. 

 

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

luvas ao manusear produtos químicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


