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TIN/PD HW ELECTRO é um processo alcalino cianídrico que produz depósitos com ligas de Estanho (75 a 

85%), Cobre (13 a 23%) e Paládio (1,5 a 2,5%). Além de possuir uma alta resistência á corrosão, á abrasão e 

apresentar uma dureza próxima do níquel, o depósito apresenta um depósito semelhante ao do ródio. 

O TIN/PD HW ELECTRO pode ser operado nos sistemas de gancheira e rolete. O banho pode ser aplicado 

sobre o níquel ou diretamente sobre o cobre. O banho é fornecido na forma concentrada de 20%, ou seja, 1 

litro do produto concentrado faz 5 litros de banho pronto para uso. 

 

 

Tipo de Processo Alcalino Cianídrico 

Cianeto de Sódio 5 a 8 g/L (ideal 7 g/L) 

Hidróxido de Sódio 5 a 8 g/L (ideal 7 g/L) 

Estanho 6 g/L 

Cobre 1,5 a 2,0 g/L 

pH Acima de 10,5 

Temperatura de Trabalho 55°C a 65°C (ideal 60°C) 

Tempo 3 a 5 minutos (podendo ser aplicado um tempo maior se desejar) 

Tensão 2,5 a 4 V - para gancheira e rolete 

Ânodos Aço inox 304 ou 316 

Tipo de resistência Revestida com Teflon ou Inox 

Agitação Movimentação mecânica catódica 

Dureza de depósito 400 a 500 vickers 

Tanques Revestido em PVC ou Polipropileno 

Filtragem Contínua com carvão, com retenção de 01µm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   INSTRUÇÕES DE TRABALHO 

2.   CONDIÇÕES OPERACIONAIS E CARACTERISTICAS DOS BANHO 

http://www.electrolimeira.com.br/
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Para cada 2500 a 3000 A.min ou 15 Kg a 20 Kg de mercadoria banhada aproximadamente, deve ser 

adicionado 1 litro da Reposição TIN/PD HW ELECTRO Reforço. O controle dos componentes do banho se 

dá por meio de análise química. Segue abaixo os componentes para correção: 

 

 Electro TIN/PD HW Abrilhantador II 

 Electro TIN/PD HW Sal B 

 Electro TIN/PD HW Correção Pd 

 

Além dessas correções acima, controladas por análise química, os produtos Electro TIN/PD Humectante e o 

que atua como agente molhador e o Electro TIN/PDHW Estabilizante que é um complexante e o Electro 

TIN/PD HW Endurecedor podem ser administrados ao banho conforme necessidade. 

A ELECTRO LIMEIRA dispõe de todo suporte técnico laboratorial para controle de qualidade deste 

processo. 

PRODUTO PERIGOSO: CONTÉM CIANETO! 
 

 

 O banho pode ser aplicado como camada intermediária para os processos finais de ródio, prata e ouro. 

Também trabalha como camada final aplicado sobre cobre e níquel. 

 Em casos que a mercadoria necessite ser retrabalhada, as peças devem voltar ao processo inicial desde 

o cobre alcalino. 

 O teor de Paládio pode ser mantido em 0,03g/L quando aplicado como camada intermediária. No 

entanto, para aplicações como camada final recomendamos manter a concentração mínima em 

0,05g/L para se garantir uma maior qualidade da mercadoria. 

 Após um longo período de trabalho nota-se uma coloração rosada na solução. Quando isto ocorrer, 

aconselhamos a filtragem do banho com 2 a 4g/L de carvão ativo. Após a filtragem, adicionar 1 a 

1,5ml/L de Electro TIN/PD HW Humectante. 

 É aconselhado o uso frequente do eletrólito. É observado que alguns componentes sofrem degradação 

quando o banho permanece parado por um longo período. Nestes casos, torna-se importante uma 

análise completa de banho antes da reutilização. 

 

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

luvas ao manusear produtos químicos. 
 

3.  MANUTENÇÃO 

4.   INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
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