
 

CAL VIVA MOLIDA 
Nomenclatura comum do MERCOSUR (NCM) 2522.10.00 

1. DEFINIÇÃO: 

Solo cal viva é um óxido de usos de cálcio especialmente preferido industrial onde é requer 
uma base forte e um produto altamente higroscópico para SECAM ou desumidificar. 

Substância activa: ÓXIDO DE CALCIO 

N° CAS:   1305-78-8 

Nome comercial: CAL VIVA MOLIDA 

Vida media: Producto inestable, reacciona con la humedad ambiente. 

Estabilidade e armazenamento: Produto altamente higroscópico, guarde em local seco, livre 
de umidade e confinado de modo de reduzir o contato com o 
ar ambiente. Protege os elementos pelo perigo de chuva. 
Mantenha longe de água, ácidos e nitrogênio compostos que 
reagem violentamente. 

2. FABRICAÇÃO: 

Começa com a extração de calcário de depósitos naturais que são explorados em pedreiras 
abertas. Em seguida é esmagado e são classificados por tamanho ou tamanho de partícula. É 
transforma em cal viva assar em fornos verticais, a uma temperatura de 1.000 ° C e 
finalmente é moagem para sua expedição.   

Calcário contém mais de 90% de carbonato de cálcio (CaCO3). Acima deles 890 ° C é a quebra 
para baixo em óxido de cálcio ou Cal viva (CaO) e dióxido de carbono (CO2) que é liberado 
com os gases de escape. 

Caliza → Cal viva 

CaCO3 + calor→ CaO + CO2  
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3. PROPRIEDADES  

3.1.- Composição química. 
CaO útil (ALI - ASTM C25)  >62 % 

 CaO Total    >79 % 
 MgO     <2 % 
 R2O3     <2.5 % 

Insolubles en HCl (ASTM C25)   <9 % 
PPC    <10 % 

3.2.- Propriedades físicas 
Granulometría: Retenido en malla UNIT 2000 (2 mm): < 5 % 

4. RECIPIENTES  

Recipientes de plastillera de 1000 Kg. 
Podemos fornecer a granel em funis de caminhões, se for necessário. 

5. CAMPO DE APLICAÇÃO  

O solo ao vivo de cal é usado em processos industriais para a recuperação de soda, 
tratamento de resíduos industriais e lodo, fluxo e agente nos fornos de aço, controle de pH 
deles, pilhas de lixiviação de para a mineração do ouro, agente de desidratação e outros usos. 

6. SERVIÇOS ADICIONADOS AO PRODUTO: 

6.1.-análises físico-químicas de cada rubrica.  
6.2. consultoria técnica e desenvolvimento de aplicações.  
6.3.-planejamento de entregas periódicas.  
6.4.-entregas em planta Industrial Calera de lago, reservatório de Montevidéu, o domicílio do 
cliente. 

7. OUTRAS INFORMAÇÕES  

Para manipulação de produto seguro consulte a ficha de dados de segurança (FDS). Por outros 
dados técnicos do produto e modo de emprego colocar você em contato conosco. 
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8. DESCARGOS 

Esta folha de dados técnicos é um guia para o uso apropriado para o material.  As informações 
que contém incluem meios de valores da composição, que pode ser usado no cálculo de 
dosagens. As informações e instruções fornecidas no HDT não constitui uma garantia de 
desempenho técnico ou da aptidão para aplicações específicas, e não estabelece uma 
relações contratuais legalmente válido. Esta versão do HDT substitui todas as versões 
anteriores.
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