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1. INSTRUÇÕES DE TRABALHO 

Strip Gold 6450 em solução é usado sem emprego de corrente elétrica para remover revestimentos de ouro/e 

ou suas ligas sob substrato de cobre e/ou suas ligas e níquel. Strip Gold 6450 não ataca o substrato, ou apenas 

ataca levemente e esses poderão ser utilizados. 

Strip Gold 6450 pode também ser empregado para remover revestimento de prata. Quando o substrato for 

cobre ou suas ligas, ocorrerá precipitação de fina camada de prata, devido ao efeito eletroquímico.  

2. FORMA DE FORNECIMENTO E MONTAGEM 

O produto Strip Gold 6450 é fornecido na forma de sal.  

Para montagem de 1L de Solução de Deplacante, dissolver 25g de Cianeto de Sódio ou Cianeto de Potássio em 

1L de Água e adicionar 25g de Strip Gold 6450 (sal). 

3. EQUIPAMENTOS 

Recipiente: tanque construído em PVC ou aço, ou qualquer material plástico rígido  

Agitação: movimentação das peças (não é permitido o uso de ar comprimido) 

4. CARACTERÍSTICAS DO BANHO 

Temperatura 25 – 30 ºC 

Velocidade de deplacagem 0,4 – 1,0 mícron/minuto 

Rendimento 5,0 g/L máx. 

 
 

NOTA: Para deplacagem de camadas de ouro ou prata as peças são imersas na solução deplacante, sem 

conexão com corrente elétrica, em gancheiras, cestos, tambores ou peneiras. Deve-se buscar uma intensa 

agitação do banho sobre a superfície das peças. Assim a deplacagem processa-se mais uniformemente e a 

velocidade de dissolução aumenta. Se a peça permanecer estática, a deplacagem do ouro será desigual, 

especialmente em superfícies de difícil acesso como a face interior das peças ocas, e em superfícies com 

depósito de ouro de espessura variável, logo o metal base será atacado antes, nos pontos desprovidos de ouro. 

A agitação pode ser proporcionada pela movimentação da gancheira e pelo tambor, ou pela agitação ou 

bombeamento do banho. 

A movimentação causada por insuflação de ar não é recomendada, ocorrerá elevação da concentração de 

carbonatos diminuindo a eficiência da deplacagem. 
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5. VELOCIDADE DE DISSOLUÇÃO 

A velocidade de dissolução dos depósitos de ouro usuais é praticamente independente da composição da liga. 

Com movimentação das peças 5cm/seg em processos de gancheira, a velocidade de dissolução é de cerca de 

0,5 mícron/minuto à temperatura ambiente, podendo obter eventualmente até 1 mícron/minuto. A velocidade é 

aumentada proporcionalmente à elevação da temperatura. 

Para prata a velocidade de dissolução média é de 0,4 mícron/minuto 

6. ATAQUE DOS METAIS BASE 

Não são atacados, em especial, níquel, aço inoxidável e ligas de Pb/Sn. Cobre e latão sofrem ligeiro ataque, 

em cerca de 0,3 a 0,6 mícrons/minuto. 

7. PRÉ TRATAMENTO 

As peças devem estar livres de gorduras e quaisquer resíduos que possam impedir a atuação uniforme da 

solução. 

8. PÓS TRATAMENTO 

Depois da deplacagem as peças devem ser lavadas meticulosamente, devido os resíduos de cianeto. Em certas 

ligas de ouro como Au/Cu/Cd, e em depósitos de prata de alto brilho, pode perdurar uma camada escura 

imune à lavagem, mas facilmente removível por fricção. Se as peças forem reutilizadas, o resíduo será 

facilmente removido mediante desengraxamento catódico. As peças devem permanecer úmidas durante o 

tratamento, pois resíduos secos são difíceis de retirar. 

9. SUPLEMENTAÇÃO 

Pode ser suplementado com o sal inicial Strip Gold 6450. Para melhorar a performance do banho, sugerimos 

adicionar 10 a 20 gramas/litro de KCN.  
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7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

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

luvas ao manusear produtos químicos. 

 

CUIDADO AO MANUSEAR: CONTÉM CIANETO! 

 

 


