
TRATAMENTO
DE ALUMÍNIO

Tratamento para um 
resultado brilhante



Tratamento
do alumínio

Na Barcelonesa contamos com mais de 20 anos de experiência 
no tratamento do alumínio. 
Sabemos que dispor de produtos de qualidade sustentados 
por uma boa assessoria técnica é a chave para conseguir tratar 
o alumínio da melhor forma. 

Na anodização do alumínio somos especialistas em produtos 
para abrilhantamento químico e eletropolimento, por isso 
colocamos à sua disposição a nossa gama de especialidades e 
matérias-primas. Se utiliza a Conversão Química ou Passivação 
para tratamento do alumínio, também lhe podemos oferecer 
produtos técnicos de uma alta qualidade dado que somos os 
distribuidores oficiais dos produtos da AD International em 
Espanha. 

O nosso serviço marca a diferença. Proporcionamos uma 
entrega adaptada às suas necessidades, resposta ágil às suas 
questões e colocamos à sua disposição a nossa equipa técnica 
que estará sempre ao seu lado para o assessorar a encontrar a 
solução que melhor se adapta às suas necessidades.

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



Anodização 
de alumínio
ETAPA PROCESSO Alcalino Ácido Aditivos
DESENGORDURAMENTO BDClean BDAlunet

SATIN Soda Cáustica BD Satinesc

ABRILHANTAMENTO Brilho químico Brilho eletrolítico
BD Brial HD Decap NP-1 BD Electrodal PS1 BD Adibright BD Activbright

BD Brial HD Eco Decap NP-1 ECO BD Electrodal PS2 BD ECObright BD Econox

BD Semipolish

Sem fluoretos Com fluoretos
DESMUTTING BD Desumtox BD Preventox BD Desmutox P

ANODIZAÇÃO 98% Sulphuric Acid  Ácido Tartárico BD Anodesc

Ácido Oxálico

Orgânica Inorgânica
COLORAÇÃO  We are Clariant Official Distributors*

Consult the color catalog.
BD Tampón 5.5 BD Tampón 6.2

BD Tampón 5.8 BD Protective Dye

Temperatura Média Temperatura Baixa
SELAGEM COM 
NÍQUEL

BD Nikalseal BD Seal F BD Tensodial BD Tampón 5.8

BD Senodial T6 BD Tampón 5.5 BD Tampón 6.2

Temperatura Alta
SELAGEM SEM NÍQUEL BD Eco-Senodial 

forte
BD Eco-Senodial 
estándard

BD Aditive Forte

Somos distribuidores oficiais da Omya / Clariant para as áreas da Espanha, Portugal e Magrebe.

https://www.grupbarcelonesa.com/sites/default/files/catalogos/abrillantado-y-anodizado-del-aluminio/listado/carta_colors_clariant.pdf


PASSIVAÇÃO DO 
ALUMÍNIO

Alcalino Ácido

BDClean BDAlunet

Sem fluoretos

BD Desumtox

BD Preventox

Produto Descrição

PRECOAT A32 PreCoat A32 utiliza uma base de crómio trivalente e proporciona excelentes características de rendimento. Para melhorar os resultados em 
ligas ricas em Cu (Série 2000 e 7000) deve-se combinar com este produto e realizar uma última etapa com o A32 PostRinse.

Desengorduramento

Conversão Química

Desmutting

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 conversão química.
Se você quiser saber mais sobre nossos produtos, consulte nossos catálogos específicos.

Preparação para revestimento 
de pintura / lacagem
Produto Descripción

PRECOAT CR FREE Revestimento de conversão completamente isento de crómio que se utiliza no pré-tratamento de ligas de alumínio antes do processo de 
revestimento orgânico por pintura ou lacagem.

PRECOAT COLOR Revestimento de conversão isento de crómio que se utiliza no pré-tratamento de ligas de alumínio antes do processo de revestimento 
orgânico por pintura/lacagem. Para obter um revestimento por conversão de cor amarela. Não necessita de enxaguamento final.



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


Los datos contenidos en este documento se basan en nuestro conocimiento. Esta información 
no implica ninguna garantía, el cliente debe garantizar la idoneidad del contenido para su 
propósito particular. Nuestros productos se venden de acuerdo con nuestras Condiciones 
Generales de Venta.

Grup Barcelonesa - División Tratamiento Superficies
Crom 14 (08940) - Cornellà de Llobregat
Barcelona (Spain)

barcelonesa@barccelonesa.com
+34 935 439 135

www.barcelonesa.com

https://www.grupbarcelonesa.com/pt-pt/abrilhantamento-e-anodizacao-do-aluminio

