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1. INSTRUÇÕES DE TRABALHO 

Shampoo Ultrassom: Líquido verde especial para a utilização em equipamentos de ultrassom. 

 

Shampoo 550: Líquido neutro, de coloração branca, para polimento de peças em baixa fusão bem como peças 

de alumínio, latão, cobre e suas ligas. Pode ser utilizado em conjunto com o Pó B5 para limpeza com esferas. 

  

Shampoo 590: Liquido de coloração alaranjada, utilizado para polimento de todas as ligas bem como peças em 

inox, alumínio e zamak. Este produto oferece proteção contra oxidação. 

 

Shampoo 600: Líquido de coloração rosa, utilizado especialmente para polimento de peças em latão, ouro e 

prata. 

 

Shampoo 650: Liquido de coloração levemente amarelada, utilizado para polimento de peças em baixa fusão, 

bem como peças de alumínio, latão, cobre e suas ligas. Pode ser utilizado em conjunto com o Pó B6 para limpeza 

com esferas. 

 

OBS: O volume de Shampoo (Ultrassom, 550, 590, 600, 650) a ser colocado em uma campana ou vibrador de 

25 Litros deve ser de 50 a 100 mL aproximadamente. 

 

Pó B5: Pó branco de características ácidas, utilizado para polimento de peças em alta fusão e também de latão, 

prata, inox e zamak. Especialmente desenvolvido para polimento em conjunto com esferas de aço inox, aço 

carbono, esferas de vidro, porcelana e alumina. 

- Adicionar cerca de 50g em uma campana de 25 litros.  

 

Pó B6: Pó branco levemente amarelado, com características ácidas, utilizado para polimento de peças em baixa 

fusão e também de latão, prata, inox e zamak. Especialmente desenvolvido para polimento em conjunto com 

esferas de aço inox, aço carbono, esferas de vidro, porcelana e alumina. 

- Adicionar cerca de 50g em uma campana de 25 litros.  

 

Shampoo EPO Alto Brilho: Líquido de coloração levemente amarelada, com características alcalinas. 

Utilizado para polimento de peças em latão ouro e prata. 

- Diluir 1 parte do Shampoo EPO Ultra Brilho em até 50 partes de água, dependendo das condições de sujeira 

da superfície. 

 

Shampoo Ultrassom EPO Ultra: Líquido de coloração acastanhada, com características alcalinas. Utilizado 

para polimento de peças em latão ouro e prata. 

- Diluir 1 parte do Shampoo Ultrassom EPO Ultra em até 10 partes de água, dependendo das condições de 

sujeira da superfície. 
 


