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Numa temperatura média de 420°C, o Zamac no 
estado líquido é injetado sob pressão, produzindo 
peças de dimensões e formatos diferentes, 
com design de grande apelo comercial, 
impossível de serem obtidos com o aço.

Fundição

Em galvanoplastia, o ácido crômico tem larga aplicação na composição de banhos eletrolíticos de Cromo, 
para fins decorativos e técnicos.

PROCESSOS DECORATIVOS 

Convencional: É formulado com 250 g/L de ácido crômico e 2,5 g/L de ácido sulfúrico. 
Por não ter brilho próprio, o cromo é geralmente depositado sobre revestimento de níquel brilhante, 
proporcionando cor branca azulada, com alta reflectância e excelente resistência anticorrosiva.

Catalisado: Nesta mesma formulação, adicionam-se sais de fluorsilicatos, bicromato de potássio, 
sulfato de estrôncio entre outros. O processo catalisado promove camadas mais brilhantes, com 
maior eficiência de corrente, maior dureza e com microfissuras. As espessuras aplicadas são finas, 
entre 0,25 a 0,7 micrometros. As principais aplicações do Cromo decorativo, objetivando maior 
apelo comercial por sua aparência, são em peças metálicas ou plásticas, nas seguintes indústrias:
Metais sanitários: Torneiras, sifões, manoplas, flexíveis, ralos, etc.
Ferragens: maçanetas, dobradiças, puxadores, etc. 
Quatro Rodas: logotipos, frisos, grades frontais, para-choques, maçanetas, rodas, etc.
Duas Rodas: tampa de gasolina, frisos, tubo de escapamento, rodas, espelhos, etc.
Aramados: fruteiras, prateleiras, araras, cabides, etc. 
Adornos: torradeiras, batedeiras, garrafas térmicas, liquidificadores, etc.

PROCESSOS TÉCNICOS

Cromo duro: É usada a mesma formulação, com ou sem catalisadores, mas com tempos de deposição 
muito maiores para obtenção de camadas espessas a fim de proporcionar dureza Vickers de até 1100 HV. 
As principais aplicações são peças de máquinas, que precisam resistir a abrasão, impacto, ao uso e corrosão, 
tais como moldes, eixos, virabrequins, mancais, válvulas, cilindros e camisas de motores. O ácido crômico 
é também utilizado na coloração de vidros, vitrificação de cerâmicas e em curtume de couros.

Anodos: Em ambos os processos são utilizadas ligas de anodos de Chumbo, contendo 93% 
de Chumbo e 7% de estanho com gancho estanhado, proporcionando ótima eficiência de 
corrente. A TRATHO Metal Química, comercializa esse material em fardos amarrados de 25 kg.
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