
 

VIÑACAL BULL DOG 

Cal hidratada para usos industriales 
Nomenclatura comum do MERCOSUR (NCM) 2522.20.00 

1. DEFINIÇÃO: 

Cal hidratado Vinacal Bull Dog é um hidróxido de cálcio recomendado especialmente 
aplicações industriais onde é necessária alta Cal índices útil (ASTM - Cal índice disponível) 
e granulometria muito fina. 

Substância activa: HIDRÓXIDO DE CALCIO 

N° CAS:   1305-62-0 

Nome comercial: VIÑACAL BULL DOG 

Vida media: Producto estable en condiciones adecuadas de almacenamiento 
(más de 3 años). 

Estabilidade e armazenamento: Armazenar em lugar seco, em contacto com caroços de 
formulário de umidade que possam comprometer a sua 
utilização. Manter é longe de ácidos e compostos de 
nitrogênio, com o qual reage formando sais de cálcio. 
Superior a 580 ° C que o hidróxido de cálcio começa a se 
decompor está produzindo óxido de cálcio que é um produto 
instável e altamente higroscópico. Hidróxido de cálcio reage 
com o dióxido de carbono, a forma de carbonato de cálcio 
que é um material comum na natureza. Reações com dióxido 
de carbono dissolvido no ar em condições normais são muito 
lentas. 

2. FABRICAÇÃO: 

Começa com a extração de pedra calcária de depósitos naturais que é explorada em 
forma de pedreira a céu aberto. Então é esmagado e classificada pela partícula ou 
tamanho. Se transforma em cal viva assar em fornos verticais, a uma temperatura de 
1.000 ° C. 

A pedra calcária 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. 
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Caliza → Cal viva 

CaCO3 + calor→ CaO + CO2  

O óxido de cálcio, Cal ou cal em pedaços, como é conhecido vulgarmente, quimicamente 
reage com a água tornar-se hidróxido de cálcio ou Cal. 

CaO + H2O→ Ca (OH)2 + calor 

Para a hidratação da cal viva é que usa o sistema Knibbs que permite assegurar a 
completa transformação do óxido de cálcio em um pó seco completamente hidratado. A 
produção de cal hidratada VINACAL BULL DOG para uso industrial acaba classificando-o 
com um separador de ar por dispersão que garante um tamanho de partícula fina e 
aumenta a taxa de Cal produto útil. 

3. PROPRIEDADES 

3.1.- Composição química. 
CaO útil (ALI - ASTM C25)  66 % mínimo 
Insolubles en HCl (ASTM C25)   2 % máximo 
Umidade    0.2 % máximo 

3.2.- Propriedades físicas 
Granulometría: Retenido en malla Tyler 325 (43 µm) máximo 0.5 % 

4. RECIPIENTES 

Sacos de papel krafft de 2 se espalha, com uma válvula de fechamento de conteúdo 
NET: 25 kg. Paletes com 50 sacos cada = 1,25 toneladas, envolvidas em película 
autoadesiva. 

5. CAMPO DE APLICAÇÃO  

La cal hidratada VIÑACAL BULL DOG  características de alcalinidade e finesse usado para 
neutralização, coagulação, hidrólise e absorção, um fluxo em metalurgia, como em 
lubrificantes especiais, como agente de coesão e adesão, selando os poros na 
industrialização de frutas, para a obtenção de água sanitária, vidraria, insecticidas, para 
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tratamento de água, para o curtimento de peles, em construção, em laboratórios de 
especialidades veterinárias e outras aplicações industriais. 

6. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS: 

6.1.- Alta reatividade por sua finura e alta área de superfície específica. 
6.2.- Neutralizador de soluções com ácido de pH. 
6.3-Finesse garantida. Mais de 99,5% passa através de uma peneira com 43 mícrons. 
6.4.- Plasticidade. O hidrato é de plástico porque um coloide não é reversível e permite 

maior retenção de água. 

7. SERVICIOS AGREGADOS AL PRODUCTO: 

7.1.- Análises físico-químicas de cada jogo. 
7.2.- Serviço de carregamento e download de paletização. 
7.3.- Assessoria técnica e desenvolvimento conjunto de produtos. 
7.4.- Planejamento de entregas regulares. 
7.5.- Entregas na planta Industrial de Calera de lago, reservatório de Montevidéu ou casa 

do cliente. 

8. 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. 

9. 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 as instruções fornecidas no HDT não constitui uma garantia de 
desempenho técnico ou da aptidão para aplicações privado e não define as relações 
contratuais legalmente válido.  

Esta versão do HDT substitui todas as versões anteriores.
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