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Protection upgraded 
 
 

SurTec 704 
Processo de Zinco Alcalino Livre de Cianeto 
 
 

Descrição 
 

• Excelente distribuição metálica entra alta e baixa densidade de corrente com 
variações em torno de 25% em testes de célula de Hull; 

• Camada de zinco com alto brilho, fácil de passivar; 
• Muito dúctil, sem bolhas; 
• Perfeitamente adequado para gancheiras bem como para tambor rotativo ou 

aplicações continuas; 
• Fácil aplicação mesmo em peças com formato difícil; 
• Alto limite para queima, adequado para altas densidades de corrente; 
• Simples tratamento para descarte de águas; 
• Perfeitamente adaptado para uso com geradores externos de zinco; 
• IMDS nº: 213570 

 
 

Aplicação 
 
O processo SurTec 704 inclui os seguintes produtos: 
 

• SurTec 704 I – Aditivo que é responsável pela boa distribuição de camada; 
• SurTec 704 II – Abrilhantador que é responsável pelo brilho desejado na camada; 
• SurTec 704 C – Condicionador que evita influencias óticas na camada causada pela 

dureza da água ou impurezas presentes no hidróxido de sódio; 
• SurTec 700 L – LCD Booster que é usado como um abrilhantador secundário, quando 

necessário e trabalha em áreas de baixa densidade de corrente; 
• SurTec 701 – Purificador que é utilizado para precipitar impurezas metálicas; 
• SurTec 700 EN - Eletrólito de zincato de sódio, 3x concentrado que fornece  zinco e 

hidróxido de sódio para a montagem do banho (como alternativa para a montagem dos 
sais separados). 

 
Valores para Montagem: 
  
Óxido de Zinco 12,5 g/L (10 – 19 g/L) 
Hidróxido de Sódio 120 g/L (110 - 150 g/L) 
  
Ou utilizando eletrólito concentrado: 
SurTec 700 EN 33% v/v 
  
Para ambas as situações: 
Carbonato de Sódio 50 g/L 
SurTec 704 I 10 mL/L (5 – 15 mL/L) 
SurTec 704 II 1 mL/L (0,5 – 2 mL/L) 
SurTec 704 C 10 mL/L (5 – 15 mL/L) 
SurTec 700 L Conforme necessário (0 – 1 mL/L) 
SurTec 701 Somente se necessário (0 – 4 mL/L) 
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Valores analíticos: 
Zinco 10 g/L (8 – 15 g/L) 
Hidróxido de Sódio 120 g/L (110 – 150 g/L) 
Carbonato de Sódio Máximo 80 g/L 
  
Passos para a Montagem: 1. Preencher o tanque com 1/3 de água deionizada. 

2. Adicionar e dissolver hidróxido de sódio em pequenas 
quantidades e com agitação (atenção: A solução se torna 

quente!). 
3. Adicionar óxido de zinco e agitar até a solução se tornar 

límpida. 
Alternativa: Adicionar ao tanque 33% v/v de SurTec 700 EN, 

eletrólito de zincato de sódio, 3x concentrado (30 g/L de Zn 
e 365 g/L de NaOH).    

4. Dissolver o carbonato de sódio. 
5. Preencher o tanque com água deionizada até 95% do volume 

final. 
6. Adicionar SurTec 704 I (Aditivo) e SurTec 704 C 

(Condicionador). 
7. Eletrolisar durante 8 h com baixa densidade de corrente. 
8. Finalmente adicionar SurTec 704 II (Abrilhantador). 
9. Impurezas metálicas como chumbo, cádmio e cobre devem 

ser precipitados adicionando no máximo 4 mL/L de SurTec 
701 (Purificador), previamente testado em célula de Hull. 

  
Dados Operacionais:  
Temperatura 20 – 40 °C 
Densidade de corrente 
Catódica 

0,5 – 6,0 A/dm² (A densidade de corrente máxima depende do 
teor de Zinco e da agitação). 

Eficiência de Corrente 50 – 75% 
Faixa de deposição 0,2 µm/min a 1 A/dm² (Tambor Rotativo) 

0,35 µm/min a 2 A/dm² (Gancheira) 
Material do Tanque Tanque de plástico ou aço com revestimento plástico 
Agitação Barramento Catódico, 3-5 m/min. 
Filtração É necessária, contínua. 
Refrigeração Necessária quando usar alta corrente, dependendo do volume 

do eletrólito. 
Exaustão Fortemente recomendada, especialmente utilizando anodos 

inertes. 
  
Nota: Tem-se ótimos resultados usando na sequência operacional, 

imediatamente antes do banho de zinco, uma neutralização 
alcalina com soda cáustica de 5 a 10% e SurTec 704 C de 5 a 10 
mL/L. Esta neutralização tem aplicação por simples imersão, 
porém em linhas onde não é usado um desengraxante 
eletrolítico, esta  neutralização proporciona melhores 
resultados se for usada eletrolítica e anódica. 

 
 

Especificação do Produto 
 
Produto (a 25 °C) Aspecto Concentração Densidade (g/cm³) 

SurTec 700 EN Líquido límpido 
incolor 

30 g/L de Zn° 
365 g/L de NaOH 

1,310 – 1,350 
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(a 25°C) Aparência Densidade (g/cm³) pH (conc.) 

SurTec 704 I Líquido incolor 1,000 – 1,020  6 - 9 
SurTec 704 II Líquido amarelado 1,000 – 1,020 5 - 8 
SurTec 704 C Líquido límpido a leve turvo, incolor 1,130 – 1,160 11 - 13 
SurTec 700 L Líquido límpido amarelado 1,010 – 1,090 12 - 14 
SurTec 701 Líquido incolor 1,000 – 1,020 NA 

 
 

Manutenção e Análise 
 
Analisar a concentração de zinco e hidróxido de sódio regularmente. Dosar os aditivos de 
acordo com instruções em “Consumo e Estoque”.  
 
Zinco e Soda Cáustica 
 
Controlar o teor de zinco metal pela redução ou aumento da área anódica preferencialmente 
através de gerador externo de zinco, ou também do tanque de dissolução e adicionar a soda 
cáustica correspondente ao reforço solicitado por análise. As adições de soda devem ser feitas 
no gerador externo de zinco ou no tanque de dissolução.  
 
O gerador externo de zinco ou o tanque de dissolução deve ter a capacidade de 
aproximadamente 20% o volume do tanque de trabalho, e como dado prático tem-se 
dissolução de 0,8 a 0,9 gramas de zinco dissolvido por dm² de área submersa de zinco por 
hora. A bomba de circulação deverá ter capacidade de troca de, no mínimo, 1,5 vezes o 
volume do tanque de trabalho por hora. 
 
Pode-se elevar rapidamente o teor de zinco utilizando o recurso de, em tempos de parada, 
deixar o tanque de dissolução circulando em circuito fechado, se possível, com teores de soda 
cáustica maiores que o do banho. Esta medida pode ser tomada se a concentração de soda no 
banho estiver abaixo do parâmetro. 
 
Considerações sobre as adições de manutenção dos aditivos 
 
Para manutenção de aditivos temos uma faixa sugerida de consumo, normalmente são 
assumidos os valores menores da faixa para operação com banhos parados, e os valores 
maiores para operação em tambor rotativo. 
 
As adições de aditivo devem ser feitas diretamente no tanque de trabalho. 
 
Outro detalhe importante refere-se às adições de SurTec 704 C. A faixa sugerida é sujeita a 
variação para valores maiores que os indicados, em casos, onde o arraste do banho é muito 
grande, o pré-tratamento é deficiente, opera-se com água dura ou trabalha-se com 
temperatura elevada. 
 
O arraste pode ser definido em função da reposição de soda no banho, porém temos um artigo 
técnico que indica a forma de calculá-lo. Para tal, solicitar ao representante SurTec literatura 
especifica para este cálculo.  
 
Adições de SurTec 700 L 
 
Adicionar SurTec 700 L conforme solicitado, normalmente 0 – 0,2 L por 10 kAh. Evitar forte 
dosagem porque pode reduzir a eficiência catódica e tem que ser eletrolisado. 
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Adições de SurTec 701 
 
O SurTec 701 pode ser adicionado ao banho de SurTec 704 quando ocorrer irregularidades no 
depósito tais como bolhas, ou depósito sem brilho, fosco, principalmente em áreas de baixa 
densidade de corrente. De uma forma geral, estas irregularidades podem ocorrer devido ao 
arraste de desengraxante para dentro do banho, utilização de águas extremamente duras, 
adições de soda cáustica de procedência duvidosa, impurezas presentes nos anodos, 
contaminação metálica de chumbo, etc.  
 
Neste caso recomendamos adições iniciais variando de 0,6 a 1,2 mL/L de banho, podendo 
chegar a no máximo 4,0 mL/L. Isto talvez deva ser repetido a cada duas semanas, vai 
depender da reincidência do problema. 
 
* Importante: Enfatizamos que o SurTec 701 não é um segundo abrilhantador e só deve ser 
adicionado quando realmente necessário. 
 

Preparação da amostra 
 
Retirar uma amostra de uma posição da mistura homogênea. Deixe resfriar a temperatura 
ambiente. Se a amostra estive turva, deixe a turbidez assenta e decante ou filtre a solução.  
 
Análise do Zinco – Escolha do Método 
 
Para a análise do teor de zinco no banho temos dois métodos que estão descritos abaixo. O 
método usando Laranja de Xilenol como indicador é mais eficiente, facilitando muito o ponto 
de viragem, mesmo em situações onde a carga orgânica do banho está elevada. Neste caso a 
análise descrita usando preto de Eriocromo pode não dar boa viragem. 
 
Zinco Metal – Análise por Titulação usando Laranja de Xilenol 
 
Reagentes: - EDTA Titriplex III, Merck – Solução Padrão EDTA 0,1 M 

- Tampão Acético – 100g/L de NaOH PA e 240 mL/L de Ácido Acético 
Glacial PA, 98% em Água Destilada 

- Indicador Laranja de Xilenol - 1% p/v em Água Destilada 
  
Procedimento: 1. Pipetar 5 ml da amostra para erlenmeyer de 250 mL. 

2. Adicionar 50 mL de Água Destilada. 
3. Adicionar 20 mL de Solução Tampão Acético. 
4. Adicionar 2 gotas de Indicador Laranja de Xilenol. 
5. Titular com EDTA 0,1 M até mudança de coloração de violeta para 

amarelo. 
  
Cálculo: mL gastos EDTA 0,1 M x fc x 1,3074 = g/L de Zn° 
 
Zinco Metal – Análise por Titulação usando Preto de Eriocromo T 
 
Reagentes: - EDTA Titriplex III, Merck – Solução Padrão EDTA 0,1 M 

- Solução Tampão Amoniacal - 400 mL de Água Destilada + 350 mL de 
Hidróxido de Amônio PA + 55 g/L Cloreto de Amônio PA e avolumar 
para 1.000 mL  

- Indicador Preto de Eriocromo T - 1% em Cloreto de Sódio PA 
- Formaldeído PA - Solução a 10% v/v 

  



BT – SurTec 704                                                Página 5 de 9                                                

 

Procedimento: 
 

1. Pipetar 2 mL do banho para Erlenmeyer de 250 mL. 
2. Adicionar 50 mL de Água Destilada. 
3. Adicionar 20 mL de Solução Tampão Amoniacal. 
4. Adicionar 1 g de Preto de Eriocromo T. 
5. Adicionar 20 mL de solução de Formaldeído. 
6. Titular com EDTA 0,1M até viragem para o azul. 

  
Cálculo: mL gastos EDTA 0,1 M x fc x 3,269 = g/L de Zn° 
 
Hidróxido de Sódio (NaOH) – Análise por Titulação usando Índigo Carmim 
 
Reagentes: - Ácido Sulfúrico PA – Solução Padrão H2SO4 1N 

- Indicador Índigo Carmim – 1% p/v em Água Destilada 
  
Procedimento: 1. Pipetar 5 ml da amostra para Erlenmeyer de 250 mL. 

2. Adicionar 10 gotas de Indicador Índigo Carmim. 
3. Titular com Ácido Sulfúrico 1N até azul intenso. 

  
Cálculo: mL gastos H2SO4 1 N x fc x 8,0 = g/L de NaOH 
 
Hidróxido de Sódio (NaOH) – Análise por titulação usando Cloreto de Bário 
 
Reagentes: - Ácido Clorídrico PA – Solução Padrão HCl 1N 

- Cloreto de Bário PA – Solução 15% p/v BaCl2 . H2O; neutro 
- Indicador Fenolftaleína – 1% p/v em Álcool Etílico 

  
Procedimento: 1. Pipetar 0,5 mL da amostra para Erlenmeyer de 250 mL. 

2. Diluir com aproximadamente 100 mL de Água Destilada. 
3. Adicionar 50 mL de solução de cloreto de bário e aguardar por 10 

minutos. 
4. Adicionar algumas gotas de Indicador Fenolftaleína. 
5. Enquanto agita, titular com Ácido Clorídrico 0,1 1N até atingir 

descoloração estável. 
  
Cálculo: mL gastos H2SO4 1 N x fc x 8,0 = g/L de NaOH 
  
Dica: - A solução de cloreto de bário deve ser neutra, se necessário ajustar 

com NaOH ou HCl 0,1 N até o ponto de mudança de Fenolftaleína. 
- Não adicionar grandes quantidades de ácido no primeiro passo e agitar 
bem. 

 
Carbonato de Sódio (Na2CO3) – Análise por Titulação usando Nitrato de Bário 
   
Reagentes: - Ácido Clorídrico PA – Solução Padrão HCl 1N 

- Hidróxido de Sódio PA – Solução Padrão NaOH 1 N 
- Nitrato de Bário PA – Solução 5% p/v 
- Indicador Alaranjado de Metila – 0,04% p/v em Água Destilada a quente 

  
Procedimento: 1. Pipetar 10 mL de amostra do banho em frasco Erlenmeyer 250 mL. 

2. Adicionar 50 mL de Água Deionizada. 
3. Ferver a solução. 
4. Adicionar 75 mL de solução de Nitrato de Bário. 
5. Após assentar a precipitação, filtrar com papel filtro de grão fino e 

lavar com água deionizada quente. 
6. Transferir o filtro para um frasco Erlenmeyer 250 mL. 
7. Adicionar 100 mL de Água Deionizada. 
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8. Adicionar 20 mL de Ácido Clorídrico 1N. 
9. Ferver a solução brevemente. 
10. Após resfriar, adicionar 3 gotas de indicador. 
11. Titular o Ácido Clorídrico excedente com Hidróxido de Sódio 1 N até 

mudança de coloração de vermelho a laranja-amarelado. 
  
Cálculo: (20 – mL gastos HCl 1 N x 5,3  = g/L de Carbonato de Sódio 
  
Carbonato de Sódio (Na2CO3) – Análise por Titulação usando Cloreto de Bário 
   
Reagentes: - Ácido Sulfúrico ou Clorídrico PA – Solução Padrão H2SO4 ou HCl 1N 

- Nitrato de Prata PA – Solução Padrão AgNO3 0,1N 
- Indicador Alaranjado de Metila Modificado – 0,2% p/v de Alaranjado de 

Metila + 0,28% p/v de Xilenocianol em Água Destilada 
  
Procedimento: 1. Pipetar 10 mL de amostra do banho para béquer de 200 mL. 

2. Adicionar 50 mL de Água Destilada. 
3. Adicionar de 20 a 30 mL de solução de Cloreto de Bário. 
4. Filtrar o precipitado do banho em papel de filtro. 
5. Lavar o béquer com Água Destilada quente até não dar reação do 

filtrado com solução de Nitrato de Prata 0,1N. 
6. Retirar o papel de filtro com o precipitado e colocar em Erlenmeyer 

de 500 mL. 
7. Adicionar 200 mL de Água Destilada quente. 
8. Adicionar 6 gotas de Alaranjado de Metila Modificado. 
9. Titular o Ácido 1N até coloração rosa. 

  
Cálculo: mL gastos Ácido 1N x fc x 5,3 = g/L de Carbonato de Sódio 
 
  

Informações Adicionais 
 
Anodos 
 
A SurTec recomenda o uso de anodos inertes em combinação com um Gerador de Zinco 
Externo. Embora o processo SurTec 704 possa ser operado com anodos solúveis, no entanto, 
anodos insolúveis e anodos solúveis não devem ser misturados “ativamente” no mesmo banho. 
 
Para melhor desempenho do processo, uma boa opção operacional é a utilização, no tanque 
de trabalho, de anodos insolúveis de ferro baixo carbono, porém niquelados em processo semi 
brilhante. Neste caso, a densidade de corrente anódica recomendada oscila em torno de 1,5 a 
2,5 A/dm², em alguns casos pode chegar a 5 A/dm². No tanque de dissolução, usar anodos de 
zinco SHG, 99,9 % de pureza, em forma de bola ou chapas. Estes anodos devem estar em 
contato com chapas de aço com o intuito de aumentar a velocidade de dissolução do zinco. 
 
O uso, no tanque de dissolução, de anodos de zinco em bolas favorece sua dissolução, 
comparando com chapas de zinco, por ter maior área de contato do anodo com a solução 
facilitando, assim, a manutenção do teor metálico no tanque de trabalho. Como condição 
ideal, a área de ferro no tanque de dissolução deve ser de no mínimo 3 vezes a área de zinco. 
O ideal é operar com 5 vezes a área de zinco e para atingir este valor pode-se interpor as 
chapas entre os anodos. Se estas chapas de aço forem niqueladas em processo semi brilhante, 
acelera-se mais ainda o processo de dissolução. 
 
Não devem ser usadas cestas de titânio. 
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Operação com anodos inertes e geradores de zinco externos 

 

Anodos: feitos de metal expandido (30 mm x 8 mm , tiras de 6 mm por 2 mm de espessura) de 
aço médio por exemplo ST 37, com camada de 15 µm de níquel semi brilhante. O metal 
expandido deverá ser instalado com as tiras horizontalmente orientadas para dirigir a 
evolução de gás para trás do anodo. 
 
Antes de depositar o níquel semi brilhante na tela de metal, a mesma deverá estar expandida e 
os ganchos fixados. Para uma boa distribuição de corrente, os anodos deverão ser colocados 
nos dois lados do catodo em comprimento igual à largura do tanque; a densidade de corrente 
anódica poderá chegar a um valor máximo de 20 A/dm². 
 
             Fluxo da evolução de gás quando os anodos são corretamente instalados 
 
 

             Telas de metal expandido 

                                                                         Evolução 

                                                                      De gás 
 
 

                                                                             (atrás)                             ( frente )        

 
 
 
 
 
      

                                                                Tiras metal expandido 

 
Gerador de zinco: com cestas (ideal: 62,5 mm x 62,5 mm x 1000 mm de 1,5 mm de chapa 
suave perfurada DD 11 GK de acordo com DIN 10111/10051; perfuração Rv 3-5 DIN 24041), 
revestida com SurTec Catalizador. Preencher as cestas com recortes de zinco (aprox. 10 mm 
Ø, teor de chumbo < 0,002%). Controlar a concentração do zinco no eletrólito ajustando a 
razão de troca entre o banho, célula de deposição, e o gerador externo de zinco. Para um 
calculo online do número de cestas catalíticas necessárias e para determinação do tamanho 
do gerador externo de zinco, favor consultar: 
 
http://www.surtec.com/zincgenerator.html  
 
Operação com anodos solúveis 

 

Uma das condições de trabalho refere-se ao uso de placas de anodo ou bolas em cestas de aço 
carbono. Para uma densidade de corrente anódica de cerca de 3 A/dm², a eficiência de 
corrente anódica chega a 100%. Abaixo de 3 A/dm² os anodos são recobertos com uma 
película semi condutiva de óxido de zinco, os anodos ficam pretos, a voltagem aumenta 
abruptamente em 3 ou 4 volts e a eficiência de corrente anódica cai para 2 - 5 % em favor de 
95 -  98 % com evolução de O2, portanto, deve-se fazer um controle severo da área anódica no 
processo. 
 
Outra condição de trabalho com anodos insolúveis implica na operação usando anodos 
insolúveis de ferro conectados no barramento anódico e anodos de zinco imersos no próprio 
tanque de trabalho, porém isolados do barramento. Normalmente os anodos são colocados nos 
“cantos” dos tanques de trabalho. 
 
A operação do processo com anodos solúveis pode ser usada normalmente, porém, nesta 
condição, ocorre a formação de elevada quantidade de insolúvel no banho, e gera, também, 
um acréscimo no consumo de aditivos.  
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Tanques 
 
As soluções de SurTec 704 podem ser contidas em tanques de PVC ou polipropileno, ou ferro 
revestidos com estes materiais. Quando um tanque novo é instalado, os procedimentos de 
limpeza e pré-tratamento recomendados devem ser estendidos ao tanque de estocagem. 
 
Os tanques de eletrodeposição devem ser bem aterrados ao chão para que toda e qualquer 
possível fonte de corrente ou carga elétrica devido ao uso de tubos de isolamento 
inadequados, linhas de aquecimento, linhas de alimentação, etc., sejam evitadas. 
 
Exaustão / Refrigeração / Aquecimento / Filtração 
 
É altamente recomendado que seja providenciado um sistema de exaustão ou operação do 
banho em área com boa ventilação para reduzir a formação de névoa de álcalis e remover o 
hidrogênio desenvolvido para fora da área de trabalho, principalmente quando se operar com 
anodos inertes. 
 
O processo opera a temperatura ambiente, aproximadamente 30 °C. Quando se opera com 
altas densidades de corrente e de acordo com o volume do banho é recomendado instalar 
unidades de refrigeração para estabilização na temperatura indicada. Em regiões muito frias 
pode ser necessário um sistema com serpentinas de aquecimento ou resistências em aço 
niqueladas. 
 
É recomendado prover um sistema para filtração contínua do banho como condição ideal de 
trabalho. Para esta filtração usar elementos filtrantes de polipropileno para retenção de 
partículas maiores que 5 µm. Não pode ser usado filtro de papel. 
 
Agitação Gancheira / Tambor Rotativo / Retificador 
 
Recomendamos agitação catódica do barramento com movimentação de 3 a 5 m/minuto. 
 
Para operação com sistema rotativo, sugerimos o uso de tambor com furos de 3 a 4 mm com 
rotação variando entre 2 a 4 rpm. 
 
Usar retificadores com voltagem até 18 volts para tambor rotativo, com controle remoto ou 
chave, e até 9 volts para sistema de gancheira, e neste caso com controle remoto.   
 
 

Consumo e Estocagem 
 
O consumo depende fortemente do arraste e do consumo eletrolítico. Para determinar a 
dosagem, ambos devem ser considerados: 
 
 Devido ao arraste* 

[mL/kg NaOH] 
Eletrolítico 
[L/10 kAh] 

SurTec 704 I (Aditivo) 83 0,5 – 1,5 
SurTec 704 II (Abrilhantador) 17 0,5 – 1,5 
SurTec 704 C (Condicionador) 83 0,3 – 0,5 

*valido somente para valores e montagem informados 
SurTec 700 L (LCD Booster)  ca. 0 – 0,2 L, conforme 

requisitado 
 
A fim de evitar atrasos no processo de produção, a cada 1.000 L do banho é necessário manter 
as seguintes quantias em estoque: 
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SurTec 704 I (Aditivo) 100 kg 
SurTec 704 II (Abrilhantador) 25 kg 
SurTec 704 C (Condicionador) 100 kg 
SurTec 700 L (LCD Booster) 25 kg 
SurTec 701 (Purificador) 25 kg 
 
 

Segurança do Produto e Ecologia 
 
Classificação e designação estão na FISPQ do produto. As instruções de segurança e de 
proteção ambiental devem ser seguidas a fim de evitar situações de perigo para pessoas e 
para o meio ambiente. A FISPQ contém detalhes explícitos para estas situações. 
 
O processo SurTec 704 é altamente cáustico e corrosivo e contém zinco em sua composição,  
portanto, para sua operação usar EPI's adequados, tais como luvas, avental, botas de borracha 
e óculos de segurança, para evitar o contato direto com a solução. 
 
No caso de contato com a pele, remover rapidamente as roupas contaminadas com o produto, 
e lavar a área atingida com água e sabão e enxaguar com bastante água.  
 
No contato com os olhos, lavar com água corrente durante 15 minutos, se houver necessidade, 
procurar cuidados médicos. No caso de inalação, remover a pessoa para local arejado.  
 
 

Tratamento de Efluentes 
 
Para descarte das águas de lavagem ou do banho de zinco, enviar as soluções para a estação 
de tratamento de efluentes, e baixar o pH para 9,0 a 9,5 com solução de ácido muriático para 
a precipitação do zinco. 

 
O lodo formado deve ser seco e enviado a aterros industriais. 

 
A água, pós-tratamento, deve ter seu pH ajustado para valores obedecendo à legislação local. 
 
 

Garantia 
 
“Os dados contidos neste boletim técnico, exprimem o melhor de n.ossa experiência, e servem como uma 

orientação para o cliente. Garantimos e asseguramos todos os produtos componentes dos processos fornecidos pela 

SurTec do Brasil, na sua forma original de fornecimento, desde que sejam observadas as condições de validade dos 

mesmos e acondicionados em suas embalagens originais. Não podemos nos responsabilizar quanto ao uso indevido 

dos nossos produtos, assim como pela violação de patentes de terceiros.” 

 

Elaboração Revisão Aprovação 

Data Responsável Nº Data Responsável Data Responsável 

06.01.2003 CMRS 03 27.08.2014 CMRS 27.08.2014 VAP 

 


