
 

  

PETROCAPE®-SL 

Benefícios 

 Decapagem e limpeza de aços 
inox e ligas de níquel; 

 Remoção das manchas de 
coloração azul e carepas 
originadas pelas soldaduras 
em inox; 

 Possibilidade de trabalho em 
banho com manutenção; 

 Não contém ácido clorídrico 
nem cloretos. 

Todos os produtos fabricados pela PETROCHEM são ensaiados no seu Laboratório de Análises, Acreditado pelo Instituto Português de Acreditação (certificado nº L0171). 
 
As recomendações sugeridas são baseadas numa longa experiência prática e laboratorial, servindo apenas como orientação. 
Dado que a aplicação dos produtos está fora do nosso controlo, a nossa responsabilidade é limitada apenas à manutenção das suas características.  
A PETROCHEM recomenda, em caso de dúvida, a realização de ensaios prévios. As imagens são meramente ilustrativas. 
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Modo de Emprego 

Aplicar com uma diluição (v/v) de 30-50% com 
água à temperatura ambiente. 

NOTA: A água é sempre adicionada em primeiro lugar 
e só depois o produto. 

O tempo correto de imersão e o grau de diluição 
deverão ser determinados por testes 
preliminares, variando em função da liga e do 
estado inicial da superfície. Os banhos de 
decapagem poderão ser mantidos mediante 
análises e adições adequadas de PETROCAPE®- 
SL, até atingirem uma concentração em ferro de 
cerca de 30g/L de banho (usado a 1:1). 

As superfícies a limpar devem apresentar-se 
isentas de óleos e gorduras. 

Após tratamento, lavar com jato de água fria, de 
preferência pressurizada. O efeito de lavagem é 
aumentado com o auxílio de uma escova plástica 
ou de inox. 

Tempos de atuação: 15-60 min.  
NOTA: O tempo de atuação varia em função da liga, 
da temperatura ambiente e do estado do banho. 

 
Rendimento: 1Kg de PETROCAPE®- SL é suficiente 
para tratar aproximadamente 4m2 de superfície. 

Decapante para soldaduras inox 

Descrição 

PETROCAPE®- SL é um produto concentrado 
formulado à base de ácido nítrico e fluorídrico 
para a decapagem de aços inox por imersão. 
 

Características 

» Líquido transparente; 
» Incolor. 
 

Campo de Aplicação 

PETROCAPE®- SL é recomendado para oficinas de 
reparação e manutenção, Metalomecânicas e 
fabricantes de todo o equipamento em inox. 
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