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Critérios para os pulverizadores de protecção 
de soldadura 

 Segurança para o utilizador: não inflamável, 
biotecnologia 

 Capacidade de soldadura ideal,  
costura de solda sem porosidade 

 Efeito 100% antiaderente contra salpicos, efeito 
de protecção a húmido e seco 

 Removível em processos de 
desengorduramento padrão, auxilia a limpeza 

 Resultados perfeitos ao revestir (galvanização a 
fogo, pintura catódica por imersão, pintura à 
base de água, etc.) 

INFORMAÇÃO DE IMPRENSA 
PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA NO TRABALHO LEVAM A UMA MAIOR 
QUALIDADE DE SUPERFÍCIE 
O pulverizador de protecção de soldadura (anti-salpicos) foi originalmente desenvolvido para proteger os maçaricos contra a 
aderência de salpicos. As crescentes exigências a nível de produtividade e qualidade de superfície em trabalhos técnicos 
levaram à aplicação destes pulverizadores para fins de protecção dos componentes. Uma ideia fantástica, mas um produto 
inadequado. Os “pulverizadores de pistola” convencionais causam frequentemente falhas de revestimento, representando 
também um risco a nível de segurança. Com os Fluidos Anti-Salpicos, a PROTEC segue um novo caminho que oferece 
segurança a nível do processo, protegendo também o utilizador e o meio ambiente. 

 

Cada vez mais empresas de processamento de metais descobrem o enorme potencial da protecção dos componentes contra salpicos 
de solda. Assim, evita-se rectificações posteriores, humedecendo-se as 
superfícies de antemão com um agente de separação adequando. Para quê 
investir tempo precioso na limpeza de salpicos quando se consegue, no máximo, 
a qualidade de 
superfície que já era 
anteriormente dada? 

É importante escolher o 
agente de separação 
correcto, visto que é 
estritamente proibido 
prejudicar a qualidade 
das costuras de solda e 
a aderência do 

revestimento aplicado posteriormente. A utilização de pulverizadores de 
pistola, que geralmente já estão disponíveis no local de trabalho, apresenta 
vastos riscos: a maioria dos pulverizadores de protecção de soldadura 
convencionais foi originalmente desenvolvida para proteger os bocais de gás. 
Estes pulverizadores não se adequam às muitas exigências da protecção de 
componentes, tendo frequentemente efeitos secundários. 

Enquanto que o importante critério da capacidade de soldadura de revestimento é directamente avaliado no local, existem fontes de 
erros graves ocultas. A soldadura de revestimento causa uma penetração do agente de separação junto da costura – a zona mais crítica 
para um revestimento posterior. A este ponto, o soldador ainda não se apercebe que, posteriormente, podem surgir graves erros de 
aplicação do revestimento, por exemplo, na galvanização a quente, nos revestimentos de pintura catódica por imersão, na pintura, 
aplicação de pó, etc. Na prática, este é frequentemente o caso. Os resultados são discussões desagradáveis entre a empresa que 
aplicou o revestimento e o construtor de aço para determinar de quem é a culpa. 

Existe uma solução que ajuda a reduzir os custos e evita efeitos secundários? 

Uma etapa importante é a introdução do pulverizador de protecção de soldadura, o qual inclui um 
agente de separação optimizado para todas as áreas de aplicação (bocal de gás, peça a trabalhar, 
dispositivo). O agente de separação não deve estar apenas autorizado para a soldadura, como 
também para a limpeza e a aplicação de revestimentos. Adicionalmente, a lata não deve funcionar 
com um gás propulsor inflamável, mas sim estar, por exemplo, equipada com a tecnologia “Bag-In-
Can”. Nesta tecnologia, o agente de separação encontra-se numa bolsa dentro do pulverizador, 
estando envolvido por ar comprimido. Outras tendências, sobretudo em caso de componentes de 
grandes dimensões, são bidões e pulverizadores reutilizáveis. Esta variante particularmente ecológica 
é também extremamente económica. 

B
A

G
-IN

-C
A

N
 S

YS
TE

M
 



 
Salzburgo, Jan. 2011 

  
2/2 

A empresa austríaca PROTEC (www.protec-austria.com) oferece um destes produtos universais no âmbito de protecção de superfícies: 
“Metallotion PROTEC CE15L”. Este produto oferece um efeito de protecção perfeito de longa duração e já contém um componente 
vegetal de desengorduramento. Adicionalmente, trata-se de um produto de pH neutro que não influencia negativamente os banhos de 
tratamento. 

A PROTEC é, há mais de dez anos, especialista em agentes de separação biológicos de 
base vegetal (não inflamáveis, biodegradáveis), os quais foram e são desenvolvidos 
juntamente com utilizadores de renome. A atenção está sobretudo focada na segurança 
máxima dos processos. O objectivo do 
utilizador é uma maior produtividade, 
eliminando os trabalhos de rectificação e 
conservando a qualidade da superfície. 

As linhas de produtos da marca PROTEC 
concentram-se na protecção das 
superfícies a nível de trabalhos de 

soldadura e de corte (anti-salpicos como, por exemplo, a Metallotion PROTEC CE15L) 
e nos fluidos de limpeza/revestimento de arames (PROTEC WLS) para melhores 
processos de soldadura. A PROTEC conta com vários clientes internacionais, desde 
fabricantes OEM da indústria automóvel a simples serralharias. A estes pertencem 
grandes marcas, tais como a BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Caterpillar ou a 
Unger Steel. 

 

Sustentabilidade e segurança – as empresas modernas assumem a responsabilidade pelos seus trabalhadores e pelo meio 
ambiente. Se for possível combinar isto com uma redução de custos, ainda melhor! 

 

 

Em caso de dúvidas, contactar: 

PROTEC Trading GmbH 

Paul Hoffmann 

paul.hoffmann@protec-austria.com 

T. +43 662 633393-11 

F. +43 662 633393-20 
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