
   

ENVIRO à GOLD # 816
REMOVEDOR DE FLUXOS / NEUTRALIZANTE / SUPER CONCENTRADO

ENVIRO à GOLD # 816 Solução aquosa, saponificante, orgânica, 
altamente concentrada. 
É alternativa correta e efetiva a substituição de produtos a 
base CFC e outros tipos de solventes utilizados em diversos 
produtos de limpeza.

ENVIRO à GOLD # 816 Foi concebido para remover fluxos No-Clean 
na ligas Estanho/Chumbo e sem Chumbo, resinas de média e alta 
ativação, resíduos de pastas de solda NC, WS e OA e resíduos na 
fabricação de PCBs.

ENVIRO à GOLD # 816 Tem excelente desempenho na limpeza de 
placas de circuito impresso nua (OSP), limpeza em placas com 
falha de estampagem e placas montadas. Excelente produto para 
limpeza de estêncil, itens de precisão e partes de equipamentos 
impregnados de solda, adesivos e fluxos (rodos, mesas de 
impressão, fornos de refusão), frames do equipamento de solda e 
inclusive lentes e partes translúcidas.

ENVIRO à GOLD # 816 Utiliza uma nova geração de químicos que o 
torna adequado aos requisitos de limpeza eletrônica e de 
precisão sem agredir a natureza.

ENVIRO à GOLD # 816 É ecologicamente correto (seu descarte não 
é poluente, satisfaz os requisitos de não agressão à saúde do 
usuário (por ter odor suave e quase imperceptível, não agride a 
mucosa nasal ou oral, não obstrui e nem irrita o canal 
lacrimal, agride a pele, unhas ou cutículas) e, finalmente, 
cumpre muito satisfatoriamente com o nível desejado de limpeza.

Algumas das principais características do ENVIRO à GOLD # 816: 

 Composto alcalino com base aquosa neutralizadora. Concebido 
para dissolver resíduos de fluxos e limpeza de contaminantes.

 Tem pH muito moderado.
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 Não apresenta ponto de fulgor (flash point) mesmo em estado 
de aquecimento, quando utilizado nas concentrações 
recomendadas.

 Para minimizar os custos operacionais e maximizar a 

segurança, ENVIRO à GOLD # 816 foi concebido para uso em 
baixas temperaturas.

 Não possui absolutamente quaisquer fosfatos, produtos 
empobrecedores da camada de ozônio, ésteres a base de etileno 
glicol, ou poluentes de metais pesados e citratos.

 Todos os compostos contidos no ENVIRO à GOLD # 816 são 
biodegradáveis dentro dos padrões P.O.T.W.(Publicly Owned Treatment 
Works) e U.S.EPA (Preferred Alternative Chemical List) .

 Excelentes características anti espumante, especialmente 
quando aplicados contra sujidades originárias de fluxos 
solúveis em água (water soluble) e ácidos orgânicos.

 ENVIRO à GOLD # 816 não contém álcool isopropílico.

 Seu odor é suave.

 Tem extremamente poucos Compostos Orgânicos Voláteis. 

 É formulado com um agente redutor de tensão superficial e 
surfactantes que permitem ao produto penetrar sob corpos de 
geometria diversa e espaços muito mínimos (componentes QFPs, 
BGAs, Micro BGAs, onde exista espaçamento entre terminais cada 
vez mais reduzidos) e efetuar a remoção, limpeza e enxaguamento 
efetiva da área.

 É compatível com a maioria dos processos de limpeza, 
materiais e equipamentos utilizados nas indústrias.

 Após filtragem das partículas sólidas e correção de pH (em 
alguns casos muito específicos), pode ser descartado em esgoto 
sanitário.

  ENVIRO à GOLD # 816 pode ser utilizado em equipamentos de 
limpeza ultra-sônicos, em cubas, assim como em sistemas de 
limpeza inline.

 Disponível em embalagens de capacidades variadas. Consulte.
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