
Proteção superficial  
e anticorrosiva

 - A alternativa ao aço inoxidável
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Em comparação a uma pintura convencional,  
o  destina-se especialmente ao material alumínio.

A tinta é aplicada somente superficialmente, podendo cobrir até 
mesmo locais porosos. Como a tinta não forma uma ligação 
permanente com o material, ela pode descamar mesmo com 
esforços reduzidos.

O tratamento  é composto por uma camada base, a 
qual penetra de forma permanente na superfície do alumínio, 
formando a base para a proteção anticorrosiva. Através da 
combinação com o selador de poros é obtida uma resistência 
extrema com melhor dureza em relação a uma liga de alumínio 
não tratada.

A escolha preferencial em questão de proteção superficial 
e anticorrosiva dos seus produtos em alumínio NORD: 

 Significa "NORD severe duty" e reune a palavra inglesa "tough" (resistente) com o valor de pH. 
Assim,  representa um pacote de proteção de alta resistência para a sua aplicação. Tecnicamente, 

 está para um beneficiamento superficial que é uma excelente alternativa a pinturas multicamadas 
e aço inoxidável e está perfeitamente ajustado aos produtos de alumínio NORD com superfícies lisas 
(folheto S3950). A sua proteção é ideal em todas as aplicações nas quais há condições ambientes 
altamente corrosivas. Mesmo frente a produtos de limpeza agressivos há proteção constante, tornando o 

 adequado especialmente para aplicação na indústria alimentícia, química e farmacêutica.

01. Superfície pintada

02. Tinta

03. Superfície de alumínio

04. Liga de alumínio

01. Superfície seladora 

de poros

02. Selador de poros

03. Camada de adesão

04. Liga de alumínio
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MotorredutoresRedutores industriais Inversores de frequência e soft-starters

  Matriz e centro tecnológico em Bargteheide   
 próximo a Hamburgo.

   Soluções em acionamentos para mais de  
100  segmentos industriais.

  7 locais de fabricação líderes em  tecnologia   
 produzem redutores, motores e  inversores,   
 formando sistemas completos  em        
 acionamentos, provenientes de um só  
 fornecedor.

  A NORD possui 51 filiais próprias em  
 36 países e outros revendedores em mais de   
 50 países. Estes oferecem estoques locais,  
  centros de montagem, suporte técnico e   
 assistência técnica.

  Mais de 4.000 funcionários em todo o mundo  
 criam soluções individuais para cada cliente.

Fabricação de peças para redutores

Fabricação de motores

Fabricação de inversores

Matriz em Bargteheide Produção e montagem Montagem de motores
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NORD DRIVESYSTEMS

Proteção superficial e anticorrosiva

 é usada onde as soluções convencionais não funcionam.

 Homologação para a indústria alimentícia 
conforme FDA Title 21 CFR 175.300

 Alternativa para aço inoxidável

 Sem descamação

 Sem penetração sob a camada, mesmo em caso 
de danos na superfície

 Não requer peças adicionais

 Superfícies de fácil limpeza

 Resistente contra ácidos e bases

 Sem despesas adicionais para instalação 
e manutenção

 Funcionamento silencioso devido ao motor liso 
sem ventilador

 Vantagens em custos

 Metal leve

 O alumínio tem excelente condutividade térmica, 
portanto uma boa relação potência/peso

Desvantagens das soluções 
convencionais Vantagens do 

Acionamento pintado
 Em muitos casos não é compatível com 
alimentos

 Descamação e desfolhamento da tinta

 Corrosão que penetra sob a tinta 

Cobertura
 Peças e custos adicionais

 Sob a cobertura há acúmulo de sujeira e 
bactérias

 Ventilação deficiente do acionamento e 
subsequente operação termicamente 
desfavorável

 Instalação e manutenção demoradas

Aço inoxidável
 Altos custos

 Pesado

 Cargas térmicas

Numerosos testes e aplicações mostram as grandes vantagens do 
 comparado à pintura.

Propagação da corrosão na 
região de entalhes, devido à 
penetração

Pintura

Contenção efetiva da 
propagação da corrosão, apesar 
dos entalhes

Teste de batida de pedra 
ASTM D3170:  
Tinta removida mais de 90 %

Teste de batida de pedra 
ASTM D3170:  
Superfície em grande parte 
intacta com algumas marcas

Após 12 meses na mesma aplicação:  
Motorredutor pintado à esquerda e  à direita

O tratamento superficial  é viável em todos os lugares onde os sistemas convencionais representam 
apenas uma solução parcial: Com a homologação para aplicação na indústria de bebidas e alimentícia, em 
especial laticínios e empresas processadoras de carnes, aves e frutos do mar e também panificadoras. 
Também na indústria farmacêutica, bem como em todos os ambientes altamente corrosivos, como estações de 
tratamento de água e esgoto, instalações lavadoras de carros e áreas costeiras e offshore é possível aproveitar 
eficazmente as suas vantagens.

O  comprova a sua extrema resistência em comparação direta 
na aplicação.
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Com base nas tabelas de compatibilidade química da indústria, o  apresenta uma resistência muito 
elevada frente a muitos produtos químicos. Entre em contato conosco  
(food@nord.com). Com a nossa base de dados podemos lhe fornecer informações rapidamente.

NORD DRIVESYSTEMS

Proteção superficial e anticorrosiva

Visite “www.nord.com” e dê uma olhada 
nas nossas referência, em “Ramos” – 
“Referências”, para obter uma visão geral 
das diversas aplicações dos produtos 
NORD com , especialmente na 
área alimentícia e de bebidas.

Certificação de conformidade de acordo 
com FDA Title 21 CFR 175.300

Recomendação básica, por ex., para tarefas de 
acionamento com eixo de saída do redutor exposto 
nas versões de encaixe em ambiente altamente 
corrosivo

Todos os motorredutores  sempre tem um eixo de aço inoxidável – por padrão um eixo de saída 
de V2A ou, opcionalmente com um eixo de saída de V4A. Em ambas as versões sempre são usados tipos de 
parafusos laváveis de aço inoxidável V4A bem como vedações estáticas de um material de vedação 
compatível com a indústria alimentícia. Os retentores (por padrão de NBR) podem ser opcionalmente 
executados em FKM / Viton, permitindo um espectro de aplicação ainda mais amplo.

Aproveite também as outras possibilidades de opções ajustadas pela NORD, para o complemento ideal do 
seu produto em aplicações severas (veja o folheto S3950).

Adequado para tarefas de acionamento com eixo 
de saída do redutor protegido, por ex., para 
montagem por flange em ambiente de média 
corrosividade

Eixo em aço inoxidável V2A padrão Eixo em aço inoxidável V4A opcional

 e eixos de saída em aço inoxidável: Uma excelente combinação!

Solicite agora a sua avaliação química prévia e individual!

A resistência química do  em ambientes de aplicações específicas foi examinada durante muitos 
anos, expandindo continuamente a base de dados para a representatividade da resistência em determinados 
ambientes. Os testes de compatibilidade realizados com um laboratório certificado Ecolab confirmam a 
resistência declarada. Os testes foram realizados com base nos processos de limpeza e abrangiam as 
seguintes etapas típicas:

 que suporta os processos de limpeza típicos e exigentes da indústria.

Pulverização com água 
quente (38 a 45 °C)

Deixar agir durante 10 a 
30 minutos por ciclo de 
limpeza

Aplicação de espuma 
de produtos de limpeza

Limpeza sob alta 
pressão, com água 
quente de 30 a 45 °C
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