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Q U A N D O  O  D E S E M P E N H O  C O N T A 

Ceras montânicas – lubrificantes de alto desempenho para vários tipos de plástico –
fabricadas na Alemanha
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Introdução

Com mais de 100 anos de história a nível de 

produção, a Völpker encontra-se entre as em-

presas produtoras de ceras existentes há mais 

tempo na Europa, sendo internacionalmente 

reconhecida como fabricante e fornecedora 

fiável de ceras montânicas e misturas de ceras 

especiais.

Fieis ao lema „fazer com que as ideias funcio-

nem“, fazemos tudo para melhorar e otimizar os 

produtos e processos para os nossos clientes.
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CERAS MONTÂNICASCERAS MONTÂNICAS

CERAS MONTÂNICAS

VOELPKER:  FAZER COM QUE AS
IDEIAS FUNCIONEM

Ceras montânicas – quando o

desempenho conta

Devido às suas propriedades exclusivas, as 

ceras montânicas WARADUR® são utilizadas 

como aditivos de alto desempenho na indústria 

dos plásticos. Servem de lubrificantes externos e 

internos combinados, aditivos de nucleação e 

agentes de dispersão para muitos tipos de plás-

ticos e métodos de processamento. As ceras 

montânicas são particularmente apreciadas 

em tarefas tecnicamente exigentes na área da 

engenharia de plásticos.

Além disso, as ceras montânicas WARADUR® 

também proporcionam excelentes proprieda-

des de lubrificação e desprendimento de mol-

des para termoendurecíveis.
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Estrutura

WARADUR® S é uma mistura linear de ácidos 

montânicos (C28-32).

WARADUR® E e WARADUR® OP consistem em és-

teres de ácidos montânicos com glicol de etileno 

e glicol de butileno, respetivamente. WARADUR® 

OP, além dos ácidos de ésteres montânicos, tam-

bém contém montanato de cálcio.

WARADUR® GE é a cera de éster de glicerol, ob-

tida a partir de ácidos montânicos.

Como resultado da sua cadeia de carbono lon-

ga e linear, as ceras montânicas apresentam 

uma boa estabilidade térmica e baixa volatili-

dade.

Natureza química

Ponto de 
gote-
jamento  
[°C]

Número de 
acidez
[mg KOH/g]

Viscosidade 
@  120° C 
[mPas]

Aplicações  (exemplos)

WARADUR® E
Glicol de etileno  
ésteres de áci-
dos montânicos

ca. 83 ca. 18 ca. 20

Lubrificante interno e externo 
para PA, TPU, PBT, PC, PS, 
PVC, resinas epóxidas, resinas 
fenólicas

WARADUR® OP

Glicol de buti-
leno  ésteres de 
ácidos montâni-
cos; montanato 
de cálcio

ca. 99 ca. 10 ca. 150

Lubrificante interno e externo 
para PA, TPU, PBT, PC, PS, 
PVC, resinas epóxidas, resinas 
fenólicas

WARADUR® GE
Ésteres de 
glicerol de áci-
dos montânicos

ca. 81 ca. 25 ca. 20
Lubrificante interno e externo 
para PC, PBT (com enchimento)

WARADUR® S
Ácidos
montânicos 
C28-32

ca. 83 ca. 140 ca. 20
agente externo de desprendi-
mento para termoendurecíveis 
e plásticos de engenharia

Termoplásticos Melhoria de fluxo Efeito de desprendimento Dispersão

Estirénicos
cera montânica | cera PE oxidada  
ésteres de cera | cera de poliol

cera de amida | cera montânica | 
cera PE  ésteres de poliol |
ésteres de cera

cera de amido 
cera montânica  
ésteres de poliol

PP
(reforçada)

cera montânica | cera de copolímero  
ésteres de poliol

cera montânica | cera amida 
ésteres de cera | sabões de metal

cera montânica  
ésteres de poliol

PET/PBT
cera montânica | ésteres de poliol  
ésteres de cera

cera montânica | cera PE |
ésteres de cera

cera montânica  
ésteres de poliol

POM
cera montânica | cera de amida | 
ésteres compostos | ésteres de poliol |
ésteres de cera

cera montânica | cera de amida | 
oxidados  cera PE | ésteres de poliol | 
ácidos gordos

cera de amida  
ésteres de poliol

PC cera montânica | ésteres de cera
cera montânica | cera PE | PE 
oxidados  cera | ésteres de poliol | 
ésteres de cera

cera montânica  
ésteres de poliol

PA
cera montânica | cera de amida  
cera de copolímero | ésteres de cera |
ésteres de poliol

cera montânica | metais de cera 
de copolímero  sabões | ésteres de 
poliol | ésteres de cera

cera montânica  
ésteres de poliol  
ésteres de cera

TPU
cera montânica | ésteres compostos  
ésteres de poliol

cera montânica | cera de amida  
ésteres compostos | ésteres de poliol

Aplicações e efeitos das classes de lubrificantes em vários termoplásticos

Tabela 1: As ceras montânicas são aditivos multifuncionais para a maioria dos plásticos de engenharia.1

Tabela 2: Natureza química, dados físicos e aplicações típicas das ceras montânicas



EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

E XEMPLOS DE APLICAÇÃO E XEMPLOS DE APLICAÇÃO

Poliamida

As poliamidas são processadas com muitas mo-

dificações diferentes que, por vezes, conduzem a 

propriedades críticas de processamento, apresen-

tando frequentemente uma forte tendência para 

aderirem a peças quentes de maquinaria. Nor-

malmente, os compostos com enchimento parti-

cularmente elevado não descem com facilidade 

pela ferramenta de moldagem por injeção. Isso 

pode levar à decomposição parcial do polímero 

e, posteriormente, à menor qualidade do produto 

final. 

WARADUR® E e principalmente WARADUR® OP par-

cialmente saponizada, melhoram a facilidade de 

descida das poliamidas, através da lubrificação in-

terna. Ao mesmo tempo, também reduzem a força 

necessária para a desmoldagem e proporcionam 

melhor efeito de desprendimento externo do que, 

por exemplo, as ceras de amida. Normalmente, 

utiliza-se uma concentração de cerca de 0,5% de 

WARADUR® E ou OP na poliamida sem enchimento.

As poliamidas reforçadas com fibra de vidro con-

têm frequentemente mais de 20-30% de fibra de 

vidro e são processadas através de moldagem 

por injeção. Para melhorar a dispersão das partí-

culas da fibra de vidro, as propriedades de des-

cida e a libertação do molde nos casos em que 

os materiais tenham sido reforçados ou sujeitos a 

enchimento, tem-se comprovado ser vantajosa a 

adição de até 1,0% de WARADUR® E ou OP.

Os sais de cálcio de ácido montânico - conforme 

contidos na WARADUR® OP - atuam como agente 

de nucleação nos PA. O uso de aditivos de nucle-

ação é essencial no processamento industrial de 

PA, de modo a controlar a formação da estrutura 

e a encurtar o tempo do ciclo de processamento. 

Podem alcançar-se tempos de ciclo significativa-

mente reduzidos, por exemplo, na moldagem por 

injeção de PA 6.6.

Poliolefinas (PE, PP)

WARADUR® OP em pó pode ser usado como auxi-

liar de processamento na moldagem de poliole-

finas por injeção. Funciona de forma excelente 

como agente molhante e de dispersão para ma-

teriais de enchimento inorgânicos (por exemplo, 

misturas de talco e minerais).  Melhora a descida 

do material derretido, o brilho e a textura da su-

perfície das peças moldadas.

Poliéster (PET, PBT, PC)

Os poliésteres reforçados com fibra de vidro contêm 

frequentemente 20-30% de fibra de vidro, ou mais, e 

são processados através de moldagem por injeção. 

Para melhorar a dispersão das partículas de fibra de 

vidro, as propriedades de descida e a libertação do 

molde nos casos em que os materiais tenham sido 

reforçados ou sujeitos a enchimento, tem-se com-

provado ser vantajosa a adição de até 1,0%.
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PET

Tabela 3: Força de desprendimento do PBT em função de diferentes lubrificantes (0,2%)1

Sem WARADUR® E Cera PE
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Tabela 4: Comparação de volatilidade de lubrificantes, perda de massa 
em função da temperatura. a) ácido esteárico, b) monoestearato de 
glicerol, c) cera de parafina, d) éster oligomérico de ácido gordo, e) WA-
RADUR® E, f) cera de polietileno1 
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1derivado de: H. Zweifel et. al, Plastics Handbook, Carl Hanser Verlag

PEQUENA CAUSA, GRANDES EFEITOS – ALTA EFICÁCIA EM 

BAIXAS CONCENTRAÇÕES



E XEMPLOS DE APLICAÇÃO E XEMPLOS DE APLICAÇÃO
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PVC

Tanto a WARADUR® OP como WARADUR® E são 

excelentes aditivos de processamento para PVC. 

Proporcionam qualidades superiores de desprendi-

mento das placas e uma vasta latitude de proces-

samento, sendo ideais para aplicações claras. As 

principais aplicações são o PVC rígido e o PVC plasti-

ficado durante a moldagem por calandragem, 

extrusão ou injeção. Apenas são necessárias pe-

quenas quantidades para fornecer um aumento 

significativo na lubrificação interna e externa.

Termoendurecíveis e Epóxidos

As ceras montânicas combinam a lubrificação 

interna com um desprendimento poderoso. Por 

conseguinte, também são adequadas para a 

transformação de termoendurecíveis, tais como 

resinas epóxidas e resinas fenólicas (Novolacs). 

A lubrificação interna ajuda a melhorar as pro-

priedades de descida, enquanto a lubrificação 

externa reduz a aderência do composto de mol-

dagem às peças quentes da máquina e melhora 

o desprendimento do molde. WARADUR® OP, as-

sim como a mistura de ceras especial VÖLPKER® 

6611, introduzem-se muito bem no processamen-

to de resinas fenólicas.

TPE

Em geral, os TPEs („thermoplastic elastomers“ / 

elastómeros termoplásticos) conquistaram uma 

posição de popularidade e utilização generaliza-

da em milhares de produtos, devido à sua durabi-

lidade, suavidade, caraterísticas de coloração e 

outros benefícios. Os TPUs („thermoplastic polyu-

rethanes“ / poliuretanos termoplásticos = „TPE-U“), 

por exemplo, são largamente utilizados na indús- 

tria automóvel, do calçado, dos transportes e do 

desporto. A combinação entre as propriedades 

semelhantes às da borracha e as boas caracter- 

ísticas de processamento faz dos poliuretanos ter-

moplásticos (TPUs) uma classe importante de ma-

teriais.  A produção de TPU abrange uma vasta 

gama de tipos, desde os muito suaves aos duros. 

Devido à sua natureza flexível e semelhante a bor-

racha, os TPU tendem a aderir às peças quentes 

da maquinaria e a cozer durante o processamen-

to. Por este motivo, os agentes de lubrificação e 

desprendimento têm de obedecer a requisitos 

especiais.

As ceras de éster montânico WARADUR® e 

WARADUR® OP utilizam-se, preferencialmente, no 

TPU, uma vez que reduzem o poder de aderên-

cia e apresentam boas propriedades lubrificantes 

a baixa volatilidade. Uma das desvantagens das 

ceras de amida, quando usadas em TPU, é a sua 

tendência para migrar. Isso resulta na formação 

de depósitos na superfície do produto final. Em 

contraste com as ceras de amida, a tendência 

de migração das ceras montânicas é negligen-

ciável.

Tanto WARADUR® E como WARADUR® possuem 

um excelente efeito de desprendimento de mol-

de em TPU. Como resultado da sua alta compa-

tibilidade, não demonstram nenhuma tendência 

de migração e apresentam baixa volatilidade, 

mesmo a temperaturas mais altas. A concen-

tração habitual é de 0,5-1,0%.  WARADUR® E e OP 

também melhoram as propriedades de descida 

dos TPU. Além disso, noutros elastómeros termo-

plásticos, como o TPE-O, TPE-V, as ceras montâni-

cas ou misturas especiais de ceras montânicas 

com outros lubrificantes têm vindo a apresentar 

resultados positivos a nível de aplicação.

Efeito lubrificante (em plásticos polares, como por exemplo, PVC)

Álcool gordo

Éster de ácido dicarboxílico aromático

Éster de ácido gordo (álcool de cadeia curta)

Éster de ácido gordo líquido (álcool polivalente)

Éster de ácido gordo sólido (álcool polivalente)

Éster de ácido gordo (álcool univalente)

Estearato de cálcio

Estearato de chumbo, neutro

Etileno bis estearamida

Ácido esteárico

Éster de ácido montânico,

parcialmente saponificado

Éster de ácido montânico

Ácido montânico

Cera de parafina, ponto de fusão aos 74° C

Polietileno, peso molecular elevado, não oxidado

Cera de polietileno, ligeiramente oxidada

Cera de polietileno, não oxidada

ExternoInternoLubrificante

Tabela 6: Devido às suas propriedades exclusivas, as ceras montânicas
desempenham a função de lubrificantes externos e internos combinados.
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CERAS MONTÂNICAS WARADUR®:
VISLUMBRE SOBRE AS VANTAGENS EM GERAL

• Para aplicações de plásticos altamente exigentes

• Excedem o desempenho dos lubrificantes padrão

• Melhoram as propriedades do processamento e do produto final

• Lubrificação interna: melhora as propriedades de descida

• Lubrificação externa: melhora o desprendimento do molde

• Janela de processamento bastante alargada, graças a efeitos de

 lubrificação de alto desempenho

• Sem florescimento, transpiração ou perda de produto

• Melhoria de pigmento / dispersão de agentes de enchimento

• Ideal para aplicações claras
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WARADUR® E Informações	  sobre	  o	  produto	  para	  aplicações	  de	  plásticos	  
	   	  

	  

	   Descrição	  do	  produto	  
	  	  	   WARADUR®	  E	  é	  uma	  cera	  de	  éster,	  consistindo	  de	  ésteres	  de	  ácidos	  montânicos	  com	  álcoois	  multihidroxilizados.	  Os	  ácidos	  montânicos	  são	  ácidos	  monocarbo-‐
xílicos	  de	  cadeia	  reta,	  com	  um	  comprimento	  de	  cadeia	  entre	  C28-‐C32.	  Os	  ésteres	  correspondentes	  apresentam	  um	  comprimento	  de	  cadeia	  entre	  C58-‐C66	  e	  
proporcionam	  a	  esta	  cera	  caraterísticas	  de	  baixa	  volatilidade,	  boa	  estabilidade	  térmica	  e	  baixas	  taxas	  de	  migração.	  

	  
	   Vantagens	  em	  geral	  

	  	  	   Alta	   eficácia	   em	  baixas	   concentrações:	  WARADUR®	  E	   é	   extremamente	   versátil	   e	   adequado	   a	   uma	   vasta	   gama	  de	   aplicações	   a	   nível	   de	   plásticos	   enquanto	  
aditivo	  multifinalidades,	  como	  por	  exemplo,	  agente	  de	  desprendimento,	  melhorador	  de	  fluxo,	  agente	  de	  dispersão,	  intensificador	  de	  brilho,	  e	  melhorador	  de	  
superfícies.	  WARADUR®	  E	  é	  adequado	  para	  plásticos	  de	  engenharia,	  termoendurecíveis,	  PVC,	  etc.	  

	  
	   Exemplos	  de	  utilização	  

	  	  	   § Termoplásticos:	  PA,	  PBT,	  TPE,	  PC,	  PVC,	  estirénicos	  
§ Termoendurecíveis:	  Resinas	  epóxidas,	  resinas	  fenólicas,	  poliuretano	  
§ Agentes	  de	  dispersão	  para	  "masterbatches"	  de	  cor	  e	  plásticos	  com	  enchimento	  (talco,	  fibra	  de	  vidro)	  

	  
	   Especificações	  de	  entrega	  *	  

	  	  	   Caraterísticas	  
	  

Unidade	   Valor	  pretendido	  
	  

Método	  
	  

	  

	   	   	   	   	   	  	   Índice	  de	  acidez	  *	  
	  

mg	  KOH/g	   15	  –	  20	  mg	   ISO	  2114	   	  

	   Índice	  de	  saponificação	  *	  
	  

mg	  KOH/g	   140	  –	  160	   ISO	  3681	   	  

	   Ponto	  de	  gotejamento	  *	  
	  

°C	   82	  –	  88	   ASTM	  3954	   	  

	   Cor	  
	  

–	   amarelo	  pálido	  
	  

AA	  3.2.1.505	   	  

	   Viscosidade	  @	  120	  °C	  
	  

mPas	   15	  –	  20	   AA	  3.2.1.520	   	  

	   Densidade	  	   g/cm3	   1,00	  –	  1,02	   Ph.	  Eur.	  2.2.5	   	  
	  
	   Embalagem	  e	  manuseamento	  

	  	  	   Formato	  físico	  	  	   Flocos,	  também	  disponível	  em	  pó	  	  	  

	   Embalagem	  	  	   Saco	  de	  papel	  ou	  saco	  grande	  

	   Armazenamento	   Armazenar	  à	  temperatura	  ambiente	  num	  lugar	  seco.	  Proteger	  do	  calor/sobreaquecimento	  e	  luz	  solar	  direta.	  	  O	  período	  mínimo	  rema-‐
nescente	  é	  de	  1,5	  anos	  e	  é	  definido	  como	  prazo	  de	  validade	  mínimo	  nas	   instalações	  do	  cliente.	  Depois	  disso,	   recomenda-‐se	  que	  as	  
características	  químicas	  sejam	  testadas.	  O	  prazo	  de	  validade	  máximo	  de	  5	  anos	  encontra-‐se	  indicado.	  

	  
	   Segurança	  

	  	  	   WARADUR®	  E	  
§ é	  fabricada	  a	  partir	  de	  uma	  fonte	  biológica	  fóssil	  
§ cumpriu	  os	  critérios	  de	  biodegradabilidade	  inerente	  (Diretriz	  301	  D	  da	  OECD,	  teste	  de	  recipiente	  fechado)	  
§ não	  é	  classificada	  como	  substância	  cancerígena,	  mutagénica	  ou	  reprotóxica;	  desconhece-‐se	  a	  existência	  de	  riscos	  para	  a	  saúde	  ou	  ambientais,	  desde	  que	  
aplicada	  em	  ambientes	  industriais	  e	  profissionais	  

	  
	   Prazo	  de	  entrega	  e	  disponibilidade	  

	  	  	   Prazo	  de	  entrega	  padrão:	  2-‐3	  semanas.	  Poderão	  ser	  satisfeitas	  condições	  prévias	  para	  se	  conseguir	  obter	  prazos	  de	  entrega	  mais	  curtos	  no	  que	  se	  refere	  a	  
produtos	  padrão,	  quando	  tal	  for	  exigido	  pelo	  mercado.	  	  Segundo	  o	  nosso	  fornecedor	  de	  matérias-‐primas,	  a	  oferta	  global	  será	  assegurada	  até	  2030,	  pelo	  me-‐
nos.	  Ao	  mesmo	  tempo,	  já	  se	  estão	  a	  explorar	  novas	  fontes,	  no	  sentido	  de	  também	  garantir	  a	  disponibilidade	  do	  produto	  após	  2030.	  

	  
	   Legislação	  

	  	  	   Legislação	  referente	  ao	  contacto	  com	  alimentos:	  
§ FDA	  175.105	  Adesivos	  ("cera	  montânica")	  
§ FDA	  177.2600	  Artigos	  de	  borracha	  destinados	  a	  utilização	  repetida	  ("cera	  montânica")	  
§ FDA	  178.3770	  Para	  utilização	  em	  lubrificantes	  no	  fabrico	  de	  artigos	  de	  plástico	  de	  cloreto	  de	  vinil	  destinados	  ao	  contacto	  com	  alimentos	  
§ Regulamento	  da	  Comissão	  (EU)	  N.º	  10/2011	  de	  14	  de	  janeiro	  de	  2011,	  referente	  a	  materiais	  e	  objetos	  de	  plástico	  destinados	  a	  entrar	  em	  contacto	  com	  
alimentos	  

Outra	  legislação:	  
§ Em	  conformidade	  com	  a	  RoHS	  e	  a	  CONEG	  
§ Listadas	  em	  todos	  os	  inventários	  nacionais	  pertinentes	  

Para	  mais	  informações,	  agradecemos	  que	  contacte	  plastics@voelpker.com.	  
	  

	  

	   As informações aqui contidas são tidas como precisas e fiáveis a partir da data de emissão. No entanto, não garantimos a exatidão ou 
fiabilidade, em particular no que se refere a qualquer utilização específica pretendida pelo cliente. É responsabilidade daqueles a quem 
fornecemos os nossos produtos, direta ou indiretamente, garantirem que a sua utilização dos mesmos se encontra em conformidade com os 
regulamentos, leis, legislações e direitos patenteados existentes. As informações fornecidas pela Völpker Spezialprodukte não isentam o cliente 
de realizar inspeções e análises aos produtos adquiridos. 

Emitido em: 10-09-2015, revoga todas as edições anteriores 
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WARADUR® OP Informações	  sobre	  o	  produto	  para	  aplicações	  de	  plásticos	  
	   	  	  

	   Descrição	  do	  produto	  
	  	  	   WARADUR®	  OP	  é	  uma	  cera	  de	  éster,	  consistindo	  de	  ésteres	  de	  ácidos	  montânicos	  com	  álcoois	  multihidroxilizados.	  Os	  ácidos	  montânicos	  são	  ácidos	  monocar-‐
boxílicos	  de	  cadeia	  reta,	  com	  um	  comprimento	  de	  cadeia	  entre	  C28-‐C32.	  Os	  ésteres	  correspondentes	  apresentam	  um	  comprimento	  de	  cadeia	  entre	  C58-‐C66	  e	  
proporcionam	  a	  esta	  cera	  caraterísticas	  de	  baixa	  volatilidade,	  boa	  estabilidade	  térmica	  e	  baixas	  taxas	  de	  migração.	  WARADUR®	  OP,	  além	  dos	  ácidos	  de	  ésteres	  
montânicos,	  também	  contém	  montanato	  de	  cálcio.	  

	  
	   Vantagens	  em	  geral	  

	  	  	   Alta	  eficácia	  em	  baixas	  concentrações:	  WARADUR®	  OP	  é	  extremamente	  versátil	  e	  adequado	  a	  uma	  vasta	  gama	  de	  aplicações	  a	  nível	  de	  plásticos	  enquanto	  
aditivo	  multifinalidades,	  como	  por	  exemplo,	  agente	  de	  desprendimento,	  melhorador	  de	  fluxo,	  agente	  de	  dispersão,	  intensificador	  de	  brilho,	  e	  melhorador	  de	  
superfícies.	  WARADUR®	  OP	  é	  adequado	  para	  plásticos	  de	  engenharia,	  termoendurecíveis,	  PVC,	  etc.	  

	  
	   Exemplos	  de	  utilização	  

	  	  	   § Termoplásticos:	  PA,	  PBT,	  TPE,	  PC,	  PVC,	  estirénicos	  
§ Termoendurecíveis:	  Resinas	  epóxidas,	  resinas	  fenólicas,	  poliuretano	  
§ Agentes	  de	  dispersão	  para	  "masterbatches"	  de	  cor	  e	  plásticos	  com	  enchimento	  (talco,	  fibra	  de	  vidro)	  

	  
	   Especificações	  de	  entrega	  *	  

	  	  	   Caraterísticas	  
	  

Unidade	   Valor	  pretendido	  
	  

Método	  
	  

	  

	   	   	   	   	   	  	   Índice	  de	  acidez	  *	  
	  

mg	  KOH/g	   7	  –	  14	  mg	   ISO	  2114	   	  

	   Índice	  de	  saponificação	  *	  
	  

mg	  KOH/g	   110	  –	  130	   ISO	  3681	   	  

	   Ponto	  de	  gotejamento	  *	  
	  

°C	   99	  –	  105	   ASTM	  3954	   	  

	   Cor	  
	  

–	   amarelo	  claro	  
	  

AA	  3.2.1.505	   	  

	   Viscosidade	  @	  120	  °C	  
	  

mPas	   150	  –	  300	   AA	  3.2.1.520	   	  

	   Densidade	  	   g/cm3	   1,00	  –	  1,02	   Ph.	  Eur.	  2.2.5	   	  
	  
	   Embalagem	  e	  manuseamento	  

	  	  	   Formato	  físico	  	  	   Flocos,	  também	  disponível	  em	  pó	  	  	  

	   Embalagem	  	  	   Saco	  de	  papel	  ou	  saco	  grande	  

	   Armazenamento	   Armazenar	  à	  temperatura	  ambiente	  num	  lugar	  seco.	  Proteger	  do	  calor/sobreaquecimento	  e	  luz	  solar	  direta.	  O	  período	  mínimo	  rema-‐
nescente	  é	  de	  1,5	  anos	  e	  é	  definido	  como	  prazo	  de	  validade	  mínimo	  nas	   instalações	  do	  cliente.	  Depois	  disso,	   recomenda-‐se	  que	  as	  
características	  químicas	  sejam	  testadas.	  O	  prazo	  de	  validade	  máximo	  de	  5	  anos	  encontra-‐se	  indicado.	  

	  	   Segurança	  
	  	  	   WARADUR®	  OP	  
§ é	  fabricada	  a	  partir	  de	  uma	  fonte	  biológica	  fóssil	  
§ num	  teste	  de	  biodegradabilidade	  apresentou	  uma	  biodegradabilidade	  de	  22%,	  o	  que	  pode	  ser	  considerado	  um	  indicador	  de	  biodegradabilidade	  primária	  
inerente,	  de	  acordo	  com	  a	  OECD	  (2006)	  

§ não	  é	  classificada	  como	  substância	  cancerígena,	  mutagénica	  ou	  reprotóxica;	  desconhece-‐se	  a	  existência	  de	  riscos	  para	  a	  saúde	  ou	  ambientais,	  desde	  que	  
aplicada	  em	  ambientes	  industriais	  e	  profissionais	  

	  
	   Prazo	  de	  entrega	  e	  disponibilidade	  

	  	  	   Prazo	  de	  entrega	  padrão:	  2-‐3	  semanas.	  Poderão	  ser	  satisfeitas	  condições	  prévias	  para	  se	  conseguir	  obter	  prazos	  de	  entrega	  mais	  curtos	  no	  que	  se	  refere	  a	  
produtos	  padrão,	  quando	  tal	  for	  exigido	  pelo	  mercado.	  	  Segundo	  o	  nosso	  fornecedor	  de	  matérias-‐primas,	  a	  oferta	  global	  será	  assegurada	  até	  2030,	  pelo	  me-‐
nos.	  Ao	  mesmo	  tempo,	  já	  estão	  a	  ser	  explorados	  novos	  depósitos	  de	  lignito,	  a	  fim	  de	  também	  garantir	  a	  disponibilidade	  do	  produto	  após	  2030.	  

	  
	   Legislação	  

	  	  	   Legislação	  referente	  ao	  contacto	  com	  alimentos:	  
§ FDA	  175.105	  Adesivos	  ("cera	  montânica")	  
§ FDA	  177.2600	  Artigos	  de	  borracha	  destinados	  a	  utilização	  repetida	  ("cera	  montânica")	  
§ FDA	  178.3770	  Para	  utilização	  em	  lubrificantes	  no	  fabrico	  de	  artigos	  de	  plástico	  de	  cloreto	  de	  vinil	  destinados	  ao	  contacto	  com	  alimentos	  
§ Regulamento	  da	  Comissão	  (EU)	  N.º	  10/2011	  de	  14	  de	  janeiro	  de	  2011,	  referente	  a	  materiais	  e	  objetos	  de	  plástico	  destinados	  a	  entrar	  em	  contacto	  com	  alimentos	  

Outra	  legislação:	  
§ Em	  conformidade	  com	  a	  RoHS	  e	  a	  CONEG	  
§ Listadas	  em	  todos	  os	  inventários	  nacionais	  pertinentes	  
	  

Para	  mais	  informações,	  agradecemos	  que	  contacte	  plastics@voelpker.com.	  
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	   As informações aqui contidas são tidas como precisas e fiáveis a partir da data de emissão. No entanto, não garantimos a exatidão ou 
fiabilidade, em particular no que se refere a qualquer utilização específica pretendida pelo cliente. É responsabilidade daqueles a quem 
fornecemos os nossos produtos, direta ou indiretamente, garantirem que a sua utilização dos mesmos se encontra em conformidade com os 
regulamentos, leis, legislações e direitos patenteados existentes. As informações fornecidas pela Völpker Spezialprodukte não isentam o cliente 
de realizar inspeções e análises aos produtos adquiridos. 

Emitido em: 10-09-2015, revoga todas as edições anteriores 

Völpker Spezialprodukte GmbH ·  Fabrikstraße 1 · 39393 Völpke · Germany · Telefone +49 39402 962-0 · www.voelpker.com 
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WARADUR® GE Informações	  sobre	  o	  produto	  para	  aplicações	  de	  plásticos	  
	   	  	  

	   Descrição	  do	  produto	  
	  	  	   WARADUR®	  GE	  é	  uma	  cera	  de	  éster	  de	  glicerol	  de	  ácidos	  montânicos	  e	  apresenta	  um	  peso	  molecular	  ligeiramente	  mais	  elevado,	  enquanto	  os	  ácidos	  montâni-‐
cos	  da	  WARADUR®	  E	  são	  ácidos	  monocarboxílicos	  de	  cadeia	  reta,	  com	  um	  comprimento	  de	  cadeia	  entre	  C28-‐C32.	  Os	  ésteres	  correspondentes	  apresentam	  um	  
comprimento	  de	  cadeia	  de	  cerca	  de	  C60	  (média)	  e	  proporcionam	  a	  esta	  cera	  caraterísticas	  de	  baixa	  volatilidade,	  boa	  estabilidade	  térmica	  e	  baixas	  taxas	  de	  
migração.	  

	  
	   Vantagens	  em	  geral	  

	  	  	   Alta	  eficácia	  em	  baixas	  concentrações:	  WARADUR®	  GE	  é	  extremamente	  versátil	  e	  adequado	  a	  uma	  vasta	  gama	  de	  aplicações	  a	  nível	   de	  plásticos	  enquanto	  
aditivo	  multifinalidades,	  como	  por	  exemplo,	  agente	  de	  desprendimento,	  melhorador	  de	  fluxo,	  agente	  de	  dispersão,	  intensificador	  de	  brilho,	  e	  melhorador	  de	  
superfícies.	  WARADUR®	  GE	  é	  adequado	  para	  plásticos	  de	  engenharia,	  termoendurecíveis,	  PVC,	  etc.	  

	  
	   Exemplos	  de	  utilização	  

	  	  	   § Termoplásticos:	  PA,	  PBT,	  TPE,	  PC,	  PVC,	  estirénicos	  
§ Termoendurecíveis:	  Resinas	  epóxidas,	  resinas	  fenólicas,	  poliuretano	  
§ Agentes	  de	  dispersão	  para	  "masterbatches"	  de	  cor	  e	  plásticos	  com	  enchimento	  (talco,	  fibra	  de	  vidro)	  

	  
	   Especificações	  de	  entrega	  *	  

	  	  	   Caraterísticas	  
	  

Unidade	   Valor	  pretendido	  
	  

Método	  
	  

	  

	   	   	   	   	   	  	   Índice	  de	  acidez	  *	  
	  

mg	  KOH/g	   13	  –	  30	  mg	   ISO	  2114	   	  

	   Índice	  de	  saponificação	  *	  
	  

mg	  KOH/g	   130	  –	  165	   ISO	  3681	   	  

	   Ponto	  de	  gotejamento	  *	  
	  

°C	   80	  –	  88	   ASTM	  3954	   	  

	   Cor	  
	  

–	   amarelo	  pálido	  
	  

AA	  3.2.1.505	   	  

	   Viscosidade	  @	  120	  °C	  
	  

mPas	   15	  –	  30	   AA	  3.2.1.520	   	  

	   Densidade	  	   g/cm3	   1,00	  –	  1,02	   Ph.	  Eur.	  2.2.5	   	  
	  
	   Embalagem	  e	  manuseamento	  

	  	  	   Formato	  físico	  	  	   Flocos,	  também	  disponível	  em	  pó	  	  	  

	   Embalagem	  	  	   Saco	  de	  papel	  ou	  saco	  grande	  

	   Armazenamento	   Armazenar	  à	  temperatura	  ambiente	  num	  lugar	  seco.	  Proteger	  do	  calor/sobreaquecimento	  e	  luz	  solar	  direta.	  O	  período	  mínimo	  rema-‐
nescente	  é	  de	  1,5	  anos	  e	  é	  definido	  como	  prazo	  de	  validade	  mínimo	  nas	   instalações	  do	  cliente.	  Depois	  disso,	   recomenda-‐se	  que	  as	  
características	  químicas	  sejam	  testadas.	  O	  prazo	  de	  validade	  máximo	  de	  5	  anos	  encontra-‐se	  indicado.	  

	  	   Segurança	  
	  	  	   WARADUR®	  GE	  
§ é	  fabricada	  a	  partir	  de	  uma	  fonte	  biológica	  fóssil	  
§ num	  teste	  de	  biodegradabilidade	  apresentou	  uma	  biodegradabilidade	  de	  22%,	  o	  que	  pode	  ser	  considerado	  um	  indicador	  de	  biodegradabilidade	  primária	  
inerente,	  de	  acordo	  com	  a	  OECD	  (2006)	  

§ não	  é	  classificada	  como	  substância	  cancerígena,	  mutagénica	  ou	  reprotóxica;	  desconhece-‐se	  a	  existência	  de	  riscos	  para	  a	  saúde	  ou	  ambientais,	  desde	  que	  
aplicada	  em	  ambientes	  industriais	  e	  profissionais	  

	  
	   Prazo	  de	  entrega	  e	  disponibilidade	  

	  	  	   Prazo	  de	  entrega	  padrão:	  2-‐3	  semanas.	  Poderão	  ser	  satisfeitas	  condições	  prévias	  para	  se	  conseguir	  obter	  prazos	  de	  entrega	  mais	  curtos	  no	  que	  se	  refere	  a	  
produtos	  padrão,	  quando	  tal	  for	  exigido	  pelo	  mercado.	  	  Segundo	  o	  nosso	  fornecedor	  de	  matérias-‐primas,	  a	  oferta	  global	  será	  assegurada	  até	  2030,	  pelo	  me-‐
nos.	  Ao	  mesmo	  tempo,	  já	  estão	  a	  ser	  explorados	  novos	  depósitos	  de	  lignito,	  a	  fim	  de	  também	  garantir	  a	  disponibilidade	  do	  produto	  após	  2030.	  

	  
	   Legislação	  

	  	  	   Legislação	  referente	  ao	  contacto	  com	  alimentos:	  
§ FDA	  175.105	  Adesivos	  ("cera	  montânica")	  
§ FDA	  177.2600	  Artigos	  de	  borracha	  destinados	  a	  utilização	  repetida	  ("cera	  montânica")	  
§ FDA	  178.3770	  Para	  utilização	  em	  lubrificantes	  no	  fabrico	  de	  artigos	  de	  plástico	  de	  cloreto	  de	  vinil	  destinados	  ao	  contacto	  com	  alimentos	  
§ Regulamento	  da	  Comissão	  (EU)	  N.º	  10/2011	  de	  14	  de	  janeiro	  de	  2011,	  referente	  a	  materiais	  e	  objetos	  de	  plástico	  destinados	  a	  entrar	  em	  contacto	  com	  alimentos	  

	  Outra	  legislação:	  
§ Em	  conformidade	  com	  a	  RoHS	  e	  a	  CONEG	  
§ Listadas	  em	  todos	  os	  inventários	  nacionais	  pertinentes	  

Para	  mais	  informações,	  agradecemos	  que	  contacte	  plastics@voelpker.com.	  
	  

	  

	   As informações aqui contidas são tidas como precisas e fiáveis a partir da data de emissão. No entanto, não garantimos a exatidão ou 
fiabilidade, em particular no que se refere a qualquer utilização específica pretendida pelo cliente. É responsabilidade daqueles a quem 
fornecemos os nossos produtos, direta ou indiretamente, garantirem que a sua utilização dos mesmos se encontra em conformidade com os 
regulamentos, leis, legislações e direitos patenteados existentes. As informações fornecidas pela Völpker Spezialprodukte não isentam o cliente 
de realizar inspeções e análises aos produtos adquiridos. 

Emitido em: 10-09-2015, revoga todas as edições anteriores 

Völpker Spezialprodukte GmbH ·  Fabrikstraße 1 · 39393 Völpke · Germany · Telefone +49 39402 962-0 · www.voelpker.com 
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WARADUR® S Informações	  sobre	  o	  produto	  para	  aplicações	  de	  plásticos	  
	   	  

	  

	   Descrição	  do	  produto	  
	  	  	   WARADUR®	  S	  é	  uma	  mistura	  de	  ácidos	  montânicos.	  Os	  ácidos	  montânicos	  são	  ácidos	  monocarboxílicos	  com	  um	  comprimento	  de	  cadeia	  entre	  C28-‐C32,	  apre-‐
sentando	  boa	  estabilidade	  térmica	  e	  baixa	  volatilidade.	  

	  
	   Vantagens	  em	  geral	  

	  	  	   Alta	  eficácia	  em	  baixas	  concentrações:	  O	  produto	  WARADUR®	  S	  é	  adequado	  para	  uma	  vasta	  gama	  de	  aplicações	  na	  área	  dos	  plásticos,	  principalmente	  como	  
agente	  externo	  de	  desprendimento	  de	  moldes,	  agente	  de	  dispersão,	   intensificador	  de	  brilho	  e	  melhorador	  de	  superfícies.	  A	  WARADUR®	  S	  é	  adequada	  para	  
plásticos	  de	  engenharia,	  termoendurecíveis,	  etc.	  

	  
	   Exemplos	  de	  utilização	  

	  	  	   § Termoplásticos:	  ABS	  e	  copolímeros	  
§ Termoendurecíveis:	  Resinas	  epóxidas,	  resinas	  fenólicas	  
§ Agentes	  de	  dispersão	  para	  "masterbatches"	  de	  cor	  

	  
	   Especificações	  de	  entrega	  *	  

	  	  	   Caraterísticas	  
	  

Unidade	   Valor	  pretendido	  
	  

Método	  
	  

	  

	   	   	   	   	   	  	   Índice	  de	  acidez	  *	  
	  

mg	  KOH/g	   135	  –	  160	  mg	   ISO	  2114	   	  

	   Índice	  de	  saponificação	  *	  
	  

mg	  KOH/g	   155	  –	  180	   ISO	  3681	   	  

	   Ponto	  de	  gotejamento	  *	  
	  

°C	   80	  –	  88	   ASTM	  3954	   	  

	   Cor	  
	  

–	   amarelo	  pálido	  
	  

AA	  3.2.1.505	   	  

	   Viscosidade	  @	  120	  °C	  
	  

mPas	   10	  –	  15	   AA	  3.2.1.520	   	  

	   Densidade	  	   g/cm3	   1,00	  –	  1,02	   Ph.	  Eur.	  2.2.5	   	  
	  
	   Embalagem	  e	  manuseamento	  

	  	  	   Formato	  físico	  	  	   Flocos,	  também	  disponível	  em	  pó	  	  	  

	   Embalagem	  	  	   Saco	  de	  papel	  ou	  saco	  grande	  

	   Armazenamento	   Armazenar	  à	  temperatura	  ambiente	  num	  lugar	  seco.	  Proteger	  do	  calor/sobreaquecimento	  e	  luz	  solar	  direta.	  	  O	  período	  mínimo	  rema-‐
nescente	  é	  de	  1,5	  anos	  e	  é	  definido	  como	  prazo	  de	  validade	  mínimo	  nas	   instalações	  do	  cliente.	  Depois	  disso,	   recomenda-‐se	  que	  as	  
características	  químicas	  sejam	  testadas.	  O	  prazo	  de	  validade	  máximo	  de	  5	  anos	  encontra-‐se	  indicado.	  

	  
	   Segurança	  

	  	  	   WARADUR®	  S	  
§ é	  fabricada	  a	  partir	  de	  uma	  fonte	  biológica	  fóssil	  
§ não	  é	  classificada	  como	  substância	  cancerígena,	  mutagénica	  ou	  reprotóxica;	  desconhece-‐se	  a	  existência	  de	  riscos	  para	  a	  saúde	  ou	  ambientais,	  desde	  que	  
aplicada	  em	  ambientes	  industriais	  e	  profissionais	  

	  
	   Prazo	  de	  entrega	  e	  disponibilidade	  

	  	  	   Prazo	  de	  entrega	  padrão:	  2-‐3	  semanas.	  Poderão	  ser	  satisfeitas	  condições	  prévias	  para	  se	  conseguir	  obter	  prazos	  de	  entrega	  mais	  curtos	  no	  que	  se	  refere	  a	  
produtos	  padrão,	  quando	  tal	  for	  exigido	  pelo	  mercado.	  	  Segundo	  o	  nosso	  fornecedor	  de	  matérias-‐primas,	  a	  oferta	  global	  será	  assegurada	  até	  2030,	  pelo	  me-‐
nos.	  Ao	  mesmo	  tempo,	  já	  se	  estão	  a	  explorar	  novas	  fontes,	  no	  sentido	  de	  também	  garantir	  a	  disponibilidade	  do	  produto	  após	  2030.	  

	  
	   Legislação	  

	  	  	   Legislação	  referente	  ao	  contacto	  com	  alimentos:	  
§ FDA	  175.105	  Adesivos	  ("cera	  montânica")	  
§ FDA	  177.2600	  Artigos	  de	  borracha	  destinados	  a	  utilização	  repetida	  ("cera	  montânica")	  
§ Regulamento	  da	  Comissão	  (EU)	  N.º	  10/2011	  de	  14	  de	  janeiro	  de	  2011,	  referente	  a	  materiais	  e	  objetos	  de	  plástico	  destinados	  a	  entrar	  em	  contacto	  com	  
alimentos	  

	  Outra	  legislação:	  
§ Em	  conformidade	  com	  a	  RoHS	  e	  a	  CONEG	  
§ Listadas	  em	  todos	  os	  inventários	  nacionais	  pertinentes	  

	  Para	  mais	  informações,	  agradecemos	  que	  contacte	  plastics@voelpker.com.	  
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Termo de isenção de responsabilidade
As informações constantes do presente documento são tidas como precisas e fiáveis a partir da data de emissão. No entanto, não 
garantimos a exatidão ou fiabilidade, em particular no que se refere a qualquer utilização específica pretendida pelo cliente. É 
responsabilidade daqueles a quem fornecemos os nossos produtos, direta ou indiretamente, garantirem que a sua utilização dos 
mesmos se encontra em conformidade com os regulamentos, leis, legislações e direitos patenteados existentes. As informações 
fornecidas pela Völpker Spezialprodukte não isentam o cliente de realizar inspeções e análises aos produtos adquiridos.
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