ADITIVO

VEINO ULTRA™ RS4 é um aditivo usado em areias de fundição, projetado e desenvolvido
especificamente para reduzir / eliminar defeitos de veiamento e de penetração no processo Caixa
Fria e PUNB (Fenólico Uretano No Bake).
VEINO ULTRA™ RS4 tem a capacidade suprimir gases produzidos durante o processo de
fundição e contém em sua formulação ingredientes que não afetam significativamente as
condições de fabricação de moldes e machos, garantindo alta resistência e baixo teor de resina.
Reduz o custo de limpeza das peças, resultando em uma redução de custos por tonelada de
peça produzida.

DADOS ANALÍTICOS
Peso Específico, g/cm³

1,700 – 1,950

Aspecto

Pó Vermelho

INSTRUÇÕES DE USO
O VEINO ULTRA™ RS4 é usado com porcentagens entre 1,0% e 3,0% sobre a areia, conseguindo
solucionar o maior número de problemas encontrados. Para casos de defeitos severos de
veiamento, pode-se utilizar quantidades maiores do produto.
O VEINO ULTRA™ RS4 possui três funções:
1. O aditivo forma uma camada vítrea na interface metal/ molde que conduz a uma melhoria
da superfície da peça.
2. O material perde massa e volume em temperaturas elevadas que resultam num efeito de
“amortecimento” e acomodação do macho/ molde, sem trincar.
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DESCRIÇÃO

Responsabilidade pelo aconselhamento do produto e informações relacionadas ao produto dentro dos limites das obrigações decorrentes dos acordos contratuais de garantia, se não expressamente acordado em contrário. (03.2017)

VEINO ULTRA™ RS4

ADITIVO

VEINO ULTRA™ RS4
Nos processos de operações de fundição, o uso do VEINO ULTRA™ RS4 pode reduzir a
necessidade de utilização de revestimentos refratários. Porém, quando usado simultaneamente
com revestimentos refratários, se obtém melhores acabamentos nas peças fundidas.

MANUSEIO
Em caso de ingestão, se ocorrer desenvolvimento de sintomas, encaminhar a um médico. No caso
de contato com alguma parte do corpo, lavar com água e sabão. Se atingir os olhos, lavar com água
abundante e, em seguida, encaminhar a um médico.
Para mais informações consulte o item n º 7 "Manuseio e Armazenamento" na Ficha de Informações
de Segurança de Produto Químico (FISPQ).
Rotulagem: Consulte a Ficha de Informações de Segurança.

PRODUTOS COMPLEMENTARES
A ASK Chemicals também fornece uma linha diversificada de tintas refratárias, agentes
desmoldantes e aditivos de areia. Por favor, consulte o seu representante da ASK Chemicals para
uma recomendação.
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3. Reage com a areia de sílica produzindo um complexo que reduz a expansão da sílica, a qual
é geralmente considerada como a causadora de defeitos de expansão como “formação de
nervuras” nas peças vazadas.

