
DECAPAGEM E 
GALVANIZAÇÃO 
A QUENTE
Tratamento de aço duradouro



Tratamento de aço 
duradouro

Na Barcelonesa, fornecemos soluções para Decapagem 
e Galvanização a Quente (ou Hot Dip Galvanizing) há mais 
de 20 anos. Sabemos que dispor de produtos de qualidade 
sustentados por uma boa assessoria técnica é a chave para 
conseguir tratar o aço da melhor forma

Colocamos à sua disposição a nossa gama de matérias-
primas e especialidades aplicáveis em contínuo ou através 
de spray ou banho. Como somos os distribuidores oficiais 
dos produtos da AD International em Espanha, poderemos 
fornecer-lhe produtos técnicos de elevada qualidade, com 
especial destaque para os que são aplicados durante o 
processo de passivação.

Sabemos que todas as fábricas de galvanização são diferen-
tes e que as peças não requerem todas o mesmo tratamen-
to, pelo que constituímos uma equipa técnica com um con-
hecimento profundo do setor que trabalha com os nossos 
clientes, integrando-se na realidade destes para assim com-
preender melhor as efetivas necessidades por eles sentidas. 
Só assim conseguimos fornecer a solução que melhor se 
adapta a cada cliente.

Se você não encontrar o que está procurando, pergunte-nos!



Um bom serviço
Entrega adaptada às suas 

necessidades, agilidade de 
resposta e assessoria de 

qualidade.

Produtos comprovados
Produtos comprovados a 
nível europeu por vários 

fabricantes e 
distribuidores.

Assessoria técnica
Dispomos de uma equipa 
altamente qualificada que 

trabalhará consigo para lhe 
proporcionar uma solução à 

medida.

Parceiro global
Disponibilizamos-lhe uma 

vasta gama de especialidades 
e matérias-primas para todas 

as fases.

O nosso serviço é o que nos diferencia dos nossos concorrentes: proporcionamos o transporte adequado dos produtos 
com uma entrega adaptada às suas necessidades (tanto em matéria de prazo como de formato), resposta ágil às suas questões 
e necessidades e uma equipa técnica que estará sempre ao seu lado para o ajudar a encontrar a solução que melhor se 
adapta aos seus problemas de fabrico

Decapagem e 
Galvanização a Quente



Nossos produtos

Proceso Matérias-Primas Specialités HDG Definição

Desengorduramento BD Galvanet (marca propia) Desengorduramento ácido

Cleaner Forte 372 Desengorduramento alcalino forte

Cleaner CC15 Desengorduramento alcalino inibido

Detergent 45 Aditivo para controlo de espuma

Detergent 56 Aditivo para controlo de espuma

Decapado Ácido clorídrico Additive SP Humectante e espuma para decapagem

Ácido sulfúrico Inhibitor 04 C IInibidor de corrosão

Ácido fosfórico

Fluxado Cloreto de zinco

Cloreto de amónio

Água oxigenada

Amoníaco

Pasivado Passivation ADL 32 (Crómio III)

Para obter melhores conselhos sobre qual produto é o que melhor se adapta às suas necessidades, entre em contato com nossa equipe 
técnica, ajudaremos você a encontrar o produto que precisa.



Produtos para tratamento 
de água

COAGULANTES

CATCHER METAL

FLOCULANTES

Na Barcelonesa, temos produtos específicos para obter o melhor desempenho na purificação de água. Para obter mais informações sobre 
como podemos ajudá-lo a obter o melhor tratamento de água, consulte nosso site específico clicando aqui.

Os coagulantes permitem aumentar o desempenho nas estações de tratamento. Eles ajudam na remoção de fósforo e outras substâncias ou metais das 
águas purificadoras.

Existem floculantes em formato líquido sólido ou concentrado, sendo essencial escolher a mais adequada para as águas a serem tratadas para obter a mel-
hor purificação. Na Barcelonesa, estudamos o seu caso e recomendamos o que melhor se adapte às suas necessidades.

Para alcançar a redução de certos metais na água, podem ser utilizados aditivos específicos que ajudarão a reduzir os níveis desses resíduos.

Produto Descrição

BD DTC Remoção de metais em águas de tratamento de superfície. Alto desempenho na absorção de níquel ou ferro.

Produto Descrição

BD SODAL Produto alcalino que, além de ajudar na neutralização de águas ácidas, promove a precipitação de partículas, metais presentes nas águas.

BD DEPURAL 18 Produto ácido. Coagulante preparado para melhorar a floculação de partículas, metais ou substâncias presentes nas águas. Especialmente 
recomendado para redução de fósforo.

DEPURFER 100 Produto ácido. Para todos os tipos de estações de tratamento.

Produto Descrição

BD POLIFLOC Gama de floculantes sólidos e líquidos. Nossas formulações incluem poliacrilamidas aniônicas, catiônicas, misturadas e não iônicas de alto 
peso molecular.

https://www.grupbarcelonesa.com/pt-pt/tratamento-de-aguas


The data contained in this document is based on our knowledge. This information does not 
imply any guarantee, the customer should ensure the suitability of the content for his own 
particular purpose. Our products are sold in accordance with our General Conditions of Sales.

Grup Barcelonesa - Divisão de Tratamento de Superfícies
Crom 14 (08940) - Cornellà de Llobregat
Barcelona (Spain)

barcelonesa@barccelonesa.com
+34 935 439 135

Visite nosso site para mais 
informações

https://www.grupbarcelonesa.com/pt-pt/decapagem-e-galvanizacao-de-aco

