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1. INSTRUÇÕES DE TRABALHO 

A Electro Galvano coloca à disposição de seus clientes um novo processo: o ELECTRO DIAMANTE.  

Em liga, o ELECTRO DIAMANTE combina vários metais de grande dureza e resistência, o que o torna um 

ótimo substrato para uso em camadas intermediárias ou até mesmo como camada final se o cliente assim 
desejar.  

O ELECTRO DIAMANTE apresenta um depósito muito claro, se destacando, dessa forma, frente a outros 

substratos com características similares. 

2. CONDIÇÕES OPERACIONAIS 

O banho é fornecido pronto para uso, sendo necessário apenas que o operador complete o volume de acordo 

com a litragem do tanque usando água deionizada. 

 

 

 

 

 

 

 

3. EQUIPAMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo 90 segundos a 3 minutos 

Temperatura 60 °C 

Tensão Gancheira: 5,0 V – Rolete: 5,5 V – Tambor rotativo: 6,5 V 

Teor de Cianeto de Sódio 13 g/L 

Teor de Hidróxido de Sódio 8 g/L 

Retificador                                Regulagem contínua 

Tanque                                       Revestido de PVC ou Polipropileno 

Movimento                                Acionamento da barra catódica 

Ânodos                                      Inox  

Resistência  Aço inox   
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4. CARACTERISTICAS DO BANHO 

 

 
 

 

5. MANUTENÇÃO 

Para se banhar cerca de 20 Kg de mercadoria adicionar: 
1 litro de ELECTRO DIAMANTE Reforço. 

 

O controle dos componentes do banho se dá por meio de análise química. Além de componentes como o 
Cianeto de Sódio e Hidróxido de Sódio, pode ser necessário o uso de outros dois componentes para correção: 

Electro Sal B e Electro Abrilhantador II. 

 

PRODUTO PERIGOSO: CONTÉM CIANETO! 
 

 

 
 

 

A ELECTRO GALVANO dispõe de todo controle técnico laboratorial para controle de qualidade deste 

processo. 

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

As recomendações e instruções acima são resultado de criteriosas pesquisas e ensaios de laboratório, dentro 

das condições ideais. A qualidade dos resultados fica condicionada á utilização de equipamentos adequados e 

à manutenção das condições operacionais apropriadas. 

 

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

luvas ao manusear produtos químicos. 

 

Tipo de Banho Alcalino - ISENTO DE NÍQUEL 

pH Altamente alcalino 

Densidade 1,088 g/cm3 (Aprox.. 12,0 °B) 


