
BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO 

ESPECIFICAÇÕES

STAINIUM
Produto Premium para operações de desincrustamento por jateamento turbinado
STAINIUM® foi especialmente desenvolvida para aplicações de desincrustamento quando é necessária 
pouca rugosidade no final do processo. Especialmente disponível em grãos finos, STAINIUM® fornece 
uma mistura operacional mais estável.

MERCADOS E APLICAÇÕES

Preparação por jateamento turbinado 
da superfície de máquinas com 
estrutura de aço (SM140 e maior)  
Stainium condicionado proporciona 
baixa rugosidade em chapas ou 
arame de aço inoxidável antes da 
decapagem quimica.

Bobinas e molas

Mistura especial de abrasivo esférico e 
granalha média/baixa dureza para de-
sincrustamento de aço e placas de aço 
inoxidável

Embalagem

Nome do produto

Tamanho nominal (n.° 
da peneira)

Dureza

Densidade

Composição química

Formato geral

SM 050

0,30 mm 
(n.º 50)

STAINIUM®

condicionado

SM 040

0,42 mm 
(n.º 40)

SM 150

0,18 mm 
(n.º 80)

7,3 míni

C ≥ 0,80%, Si ≥ 0,4%, 0,6% ≤ Mn ≤ 1,2%, S ≤ 0,05%, P ≤ 0,05%

46 - 52 HRC

SM 140

0,35 mm 
(n.º 40)

SM 130

0,50 mm 
(n.º 35)

SM 318

0,85 mm 
(n.º 20)

Mistura de abrasivo 
esférico e jateamento
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Para mais detalhes:
https://www.wabrasives.com/en/premium-series/
Stainium-descaling-surface-cleaning-operation.html

REF XXXXXXXX

TAMBOR
907 kg 

(2.000 lb)

* STAINIUM® condicionado é um novo tipo de granalha sem qualquer aresta cortante, com classificação de tamanho original estreita.

*

SACOS
25 kg (55 lb)

1.000 kg (2.205 lb) 
por palete (= 40 

sacos)

BIG BAGS
1.000 kg 
(2.205 lb)

Mistura única de granalha e 
abrasivo esférico

Alta eficiência

Premium

Eficiência 
A melhor solução para operações de 
desincrustamento
Aumento da sua produtividade em 10%
Aparência da superfície melhorada
Rugosidade mais baixa e mais bem controlada
Melhor aparência da superfície após a laminação a frio

Desempenho 
Redução do custo unitário do seu processo de 
jateamento em 15%
Redução do seu consumo de abrasivos em 12% em 
média
Diminuição dos seus rejeitos de rejateamento em 15%
Redução do custo do processo de decapagem 
quimica


