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Informativo Técnico do Alcanex 
 

 

O Alcanex é um produto inorgânico a base de Aluminato de Sódio. Em solução aquosa 

este produto apresenta elevado poder de coagulação, acelerando a velocidade  na 

formação de flocos. 

 

Fórmula Química .................................................................................................. NaAlO2 

 

CARACTERÍSTICA FÍSICO-QUÍMICA: 
Al2O3 ............................................................................................................. de 18 a 28 % 

Na2O ............................................................................................................. de 16 a 22 % 

Fe2O3 ..............................................................................................................máx. 0,02 % 

Densidade a 20
o
C ................................................................................................mín. 1,30 

pH ......................................................................................................................mín. 10,00 

Cor .................................................................................... de âmbar claro a âmbar escuro 

Forma ..................................................................................................................... líquido 

 

APRESENTAÇÃO: 
O Alcanex é um produto elaborado para auxiliar no tratamento de água em geral. Atua 

como coadjuvante no processamento do papel, auxiliar de decantação de caldo misto 

nas usinas açucareiras e atua como pré-alcalinizante e também de floculação no 

tratamento de água. 

O Alcanex amplia a troca de carga elétrica dos colóides elevando o poder de floculação 

do Sulfato ou do PAC. 

Com o uso do Alcanex a reação será alcalina, diminuindo ou eliminando a adição de 

álcalis, estabelecendo o pH favorável para a floculação. 

O Alcanex possui uma ação específica sobre a sílica, cálcio e o magnésio, removendo e 

evitando a dureza na água. 

 

DOSAGEM: 
A dosagem pode variar de 1 a 30 ppm de acordo com a sua aplicação, portanto para 

determinar a melhor dosagem o ideal é realizar o ensaio de "Jar Test" para determinar a 

melhor dosagem. 

Para a indústria papeleira a dosagem pode variar de 0,5 a 1,5% sobre a dosagem do 

Sulfato de Alumínio ou PAC na massa do papel, sendo aplicado logo após a adição do 

Sulfato ou PAC. 

 

APLICAÇÃO: 
O Alcanex devido a matéria-prima utilizada pode ser aplicado nos seguintes setores: 

� Saneamento (afluentes) 

� Indústria açucareira; 

� Indústria papeleira. 
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BENEFÍCIOS: 
� Atuação em ampla faixa de pH; 

� Redução no consumo de coagulantes; 

� Redução ou eliminação de alcalinizantes; 

� Aumento da eficiência de decantação; 

� Incremento no tamanho e peso dos flocos; 

� Redução da turbidez da água tratada; 

 

ESTOCAGEM E MANUSEIO: 
O alcanex é estável na temperatura ambiente, mas deve ser estocado em lugar protegido 

dos raios solares. 

Recomenda-se o uso de luvas de borracha ou PVC e óculos de proteção no manuseio do 

produto. 

 

EMBALAGEM: 
O Alcanex é fornecido em bombonas de 25 kg em IBC de 1.250 kg ou a granel. 

 

PRECAUÇÕES: 
Embora o Alcanex não seja tóxico, recomenda-se a utilização de óculos e luvas. Em 

caso de contato com os olhos, lave-os em água corrente por um período mínimo de 10 

(dez) minutos. Em caso de ingestão não provoque vômitos. Em ambos os casos, 

procurar orientação médica. 


