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1. INSTRUÇÕES DE TRABALHO 

Paládio - Banho destina-se à eletrodeposição de Paládio com boa ductibilidade, de baixa porosidade, 

excelente resistência à corrosão e abrasão, de elevada dureza (aprox. 500 HV) e camada de até 0,3 µm com 

brilho e isento de fissuras. 

Paládio - Banho é recomendado para aplicações decorativas na substituição do Níquel e Pré Ouro, antes da 

folheação. 

2. CARACTERÍSTICAS DO BANHO 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONDIÇÕES OPERACIONAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo do banho Alcalino amoniacal 

Conteúdo de paládio 3 g/L 

Peso específico do depósito 12,0 g/cm3 

Velocidade de deposição 0,1µm/min a 0,3 A/dm2 

Razão de deposição Aprox. 40 mg/A.min 

Teor de paládio: 3g/L 

Valor do pH à 30ºC: 8,2 (8,0 - 8,4) 

Temperatura: 30ºC (± 2ºC) 

Tensão: 1,0 - 2,0 Volts 

Densidade de corrente: 0,1 a 0,5 A/dm2 - Operando com gancheiras. 

Agitação: 

Movimento moderado das peças, 5 cm/s é   

vantajoso na maioria dos casos.          

Movimentação muito forte é desaconselhada. 

Normalmente, a circulação do banho pela bomba-

filtro já é o suficiente. 

Tempo de deposição: Máximo 3 minutos 



 

 BOLETIM TÉCNICO   

Processo: PALÁDIO - BANHO 

Em caso de dúvidas entre em contato com nossa equipe técnica. 

ELECTRO GALVANO 

(19) 3720.1440                                                              

Visite nosso site: www.electrogalvano.com.br 

Revisão: 04                                          Data: 06/11/2017                                            Página 2/3 

4. EQUIPAMENTOS 

Fonte de energia Retificador com regulagem contínua e amperímetro de escala fina 

 Tanque Material plástico resistente a álcalis de preferência polipropileno  

Anodos Titânio platinado 

Relação anodo/catodo Mínimo 2:1  

Aquecimento 
Resistência com proteção de pirex, quartzo ou      "teflon”, com 

dispositivo para controle automático de temperatura (termostato). 

Movimentação Mediante acionamento da barra catódica até 5 cm/seg. 

Filtração 

Requer de modo contínuo. Banhos de pequeno volume devem ser 

filtrados o mais frequentemente possível, pelo menos após as 

correções. 

Gancheiras Revestidas com material plástico, resistente a álcalis. 

 

5. FORMA DE FORNECIMENTO 

Paládio - Banho é fornecido em solução pronta para uso imediato, contendo 3 g/L de paládio. 

6. MANUTENÇÃO 

Ocasionalmente purificar o banho com adição de 1g/L de carvão ativo e filtrar, pois, banhos sujos e turvos 

pode produzir depósitos manchados. Adicionar após a filtragem 3-5ml/L de Paládio – Molhador.  

A densidade do banho é corrigida com o uso do Paládio -  Sal de Correção para Densidade.  

Evitar manter o banho aquecido quando fora de uso. 

7. SUPLEMENTAÇÃO 

Com o uso, consome-se o paládio e os componentes do banho. 

Para cada 1,0 g de paládio depositado, o que corresponde a cerca de 25 A.min, adicionar: 

 20 ml Paládio - Solução de Reposição (50 g/L de Paládio) 

 20 ml Paládio – Suplementação 

 2,0 ml Paládio – Abrilhantador 

Após cada correção ajustar o valor do pH em 8,2 (8,0 - 8,4), com solução de amoníaco para elevar ou com a 

Solução de Correção 1570 para baixar. 
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7. PRÉ TRATAMENTO 

Recomenda-se realizar ativação com ácido sulfúrico ou clorídrico 10%, após a aplicação da camada de cobre 

ácido. 

8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Para obter revestimento sem manchas é necessário colocar as peças no banho com a corrente elétrica 

ligada, principalmente para peças de latão e outras ligas de cobre. Além disso, o tempo de transferência da 

última pré-lavagem ao Paládio – Banho deve ser o mais breve possível. 

 

Recuperação e Tratamento dos Resíduos 

Os banhos exauridos e as águas de recuperação contendo prata são processados pela ELECTRO GALVANO 

de forma a recuperar o metal e a proceder com todo o tratamento necessário dos resíduos conforme a 

legislação vigente e em total harmonia com o meio ambiente. 

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

luvas ao manusear produtos químicos. 

 

 

 


