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1. INSTRUÇÕES DE TRABALHO 

Copperzin – É um composto sólido que contém mistura de cianetos na proporção de aproximadamente 70% 

de cobre e 30% de zinco, utilizados na montagem e manutenção do processo de latão decorativo. Quando 

diluído, fornece depósito de latão brilhante de tonalidades que variam de amarelo claro à depósitos 

avermelhados, sendo necessário para este último recurso a adição do sal de reforço para latão. 

2. CONDIÇÕES OPERACIONAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MANUTENÇÃO 

A manutenção do processo está diretamente relacionada à densidade do banho. Sempre que a densidade do 

banho acusar valor inferior a 15°Bè, deve-se com auxílio de um densímetro efetuar a correção do Copperzin – 

Sal de Latão, deixando-o na concentração de montagem. Como referência, para aumentar 1°Bè adicionar 18 g/l 

do Copperzin – Sal de Latão.  
 

OBS: A variação de densidade de corrente durante a utilização do processo faz com que haja um consumo 

variável dos metais que constituem o banho, neste caso, a correção deve ser feita através de análise química 

devendo ser utilizado Cianeto de Cobre, Zinco e Sódio respectivamente. 

 

 

 

 

 

Concentração 

180 g/L Copperzin Sal 

Cobre (20 – 30 g/L) 

Zinco (10 – 13 g/L) 

NaCN (15 – 20 g/L) 

Densidade 15°Bè 

Filtração Contínua 

Tensão 4,0 a 6,0 Volts 

Agitação Mecânica ou parado 

Anodos Latão 

Tanques PVC ou polipropileno 

Temperatura 20 – 40 °C 

pH 9,5 – 10,5 
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4. MANUTENÇÃO 

O banho pode ser depositado diretamente sobre peças previamente desengraxadas e decapadas ou sobre Níquel.  

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

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

luvas ao manusear produtos químicos. 

 

 

 

PRODUTO PERIGOSO: CONTÉM CIANETO!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


