
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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FOTO
AMOSTRA

FOTO
SACO 25 kg

SULFATO DE CROMO
O Sulfato de Cromo (III) é um composto inorgânico de fórmula genérica Cr (SO ).X(H O), onde X representa 2 4 2

o número de moléculas de água de hidratação do produto, que pode variar desde zero (anidro) até 18 
(octadecahidratado). Seu peso molecular varia entre 392 g/mol (anidro) até 176 g/mol (octadecahidratado).

Na sua forma anidra presenta um aspecto cristalino de coloração violeta e é insolúvel em água.
Quando hidratado tem uma coloração verde escura e é facilmente solúvel em água.

Seu principal campo de aplicação é o curtume, que são as operações de tratamento do coro cru. 
Também é utilizado em tintas, cerâmica e tingimento de tecidos. 

Na galvanoplastia é utilizado na formulação de passivadores para peças zincadas, com a finalidade de aumentar
a resistência à corrosão, mediante a formação de uma camada de conversão sobre a superfície zincada.

Tradicionalmente, estes passivadores eram formulados a base de Cromo hexavalente (onde o Cromo 
se encontra no seu estado de valência +6), mas atualmente existe uma tendência pela substituição pelo 
Cromo trivalente (valência +3), devido a que o Cromo hexavalente apresenta sérios problemas de saúde 
ocupacional (por ser cancerígeno) e ambientais (altamente tóxico), razões pelas quais se encontra banido 
por normas globais tais como a Diretiva RoHS e o Regulamento REACH.

Acabamentos de Zinco ou suas ligas (Zinco-Ferro, Zinco-Níquel, Zinco-Cobalto) e posteriormente 
passivados encontram um vasto campo de aplicação nos mais variados segmentos: autopeças, 
carrinhos de supermercado, fixadores, chassis de computadores, ferragens etc.

A TRATHO Metal Química importa e fornece este produto em sacos de 25 kg.
Para o melhor negócio com esta e outras matérias-primas, consulte a TRATHO.
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