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A camada final – Coating químico 

Noções básicas 

 A superfície do Yankee tem uma espessura de camada de revestimento mais elevada; 
 

2 

 A lâmina não remove toda a camada do revestimento; 

 Camada de revestimento (coating) é constituída, principalmente, de outros ingredientes; 

 Após a aplicação por spray e primeiramente a secagem, o revestimento sintético é 
reumedecido no SPR; 
 

 No SPR, o ‘‘coating natural” (finos, hemiceluloses, processos químicos) 
difunde-se para o ‘‘coating sintético” e formam “coating final”; 
 

 Revestimento sintético funciona como um ligante (subcapa); 

 Coating = sintético + natural. 
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Esquema cumulativo do coating 

FOLHA DE PAPELTISSUE 

CAMADA DE RELEASE 

Release 

Químicos de processos 

Monofosfato 

Finos, hemiceluloses 

Base sintética de coating 

Contaminantes inorgânicos 

CAMADA DE MONOFOSFATO 

SUPERFÍCIE DOYANKEE 
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As condições dos Yankees de aço (chapa) 
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 Sob estas condições, os revestimentos (coatings) convencionais: 

 Tornam-se não homogêneos 

 Perdem a sua proteção (ficam duros e quebradiços) 

 Perdem adesão (soltam a folha de papel) 

ELEVADA TEMPERATURA DE SUPERFÍCIE DO YANKEE 

 Temperaturas de superfície de um cilindro de ferro fundido 

convencional são normalmente em torno de 85 a 95°C 

 Devido à transferência de calor elevada e sob total pressão de 

vapor, o Yankee de aço pode chegar a uma temperatura de 

mais de 120°C. 

RESULTADO 

 Coating aparenta desigual, baixo tempo de vida da lâmina 

 Maior risco de danos cilindro, menor qualidade crepagem/maciez 

 Operabilidade ainda pior (fator de crepe inferior) 
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As condições dos Yankees de aço 
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Para a aplicação em cilindros de aço metalizado sob as condições 

do processo mencionadas, um novo grupo de produtos foi com muito 
cuidado, desenvolvido pela PETROFER:  
 
 
VANTAGENS: 

  Formação de uma película de coating protetora, homogênea 

e macia 

 Excelente adesão à folha de papel 
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As condições dos Yankees de aço 

 Por esta razão, a aplicação de um componente de fosfato, atuando como um 

“primer" para os produtos químicos de coating é importante em Yankees de aço 

metalizados; 

 

   Ajuda os produtos químicos do coating a se acumularem, formando um filme 
que adere à superfície. 

COATING 

CAMADA DE FOSFATO 

SUPERFICIE DO YANKEE 

Primer função do fosfato 
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RUGOSIDADE INICIAL MAIS BAIXA  

  Aumenta a superfície específica; 

Cotac 115C 
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Base/Resina Coating: Linha Cotac 

PRODUTO 

 Coating macio 

 Alta/baixa ‘’adesão seca’’ à lâmina de crepe e ‘’adesão úmida’’ à prensa 

 Não-crosslinking ou crosslinking 

 Para temperaturas baixas/altas na superficie do yankee 
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FUNÇÃO Dosagem recomendada: 1,0 - 3,0 mg/m² 

 Proteção do cilindro 

 Fixação da folha de papel 

 Controle de crepe 

Alta velocidade de progressão 

  Uniformidade na aderência após a prensa 

  Suavidade 
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Fosfato: Cotac 115C, Cotac 300C e Cotac 400C 

FUNÇÃO 

 Funciona como um “primer” e aumenta a superfície específica 

 Fornece uma proteção extra no cilindro a longo prazo 

 Melhoria da vida útil da lâmina 
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PRODUTO 

 Alta concentração inorgânica de solução de fosfato (opções de fosfatos alcalinos) 

 Aplicado após o Yankee ser retificado ou metalizados (passivação do metal) 

Dosagem recomendada: 1,0 mg/m² 
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Agente Release 

PRODUTO 

 Base em óleo mineral ou vegetal 

 Aniônico ou não-iônico 

 Proporciona boa emulsão em água 

Agente Release 54 

Agente Release 42 

Agente Release 56 

aumentando 

efeito 

release 

FUNÇÃO 

 Soltar a folha do cilindro e controle do fator de crepe da MP 

 Controle da qualidade do papel tissue (alongamento, espessura…) 

 Controle da espessura e dureza do coating 

 Lubricação da lâmina 
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Tratamento de Bordas: Cotac 460P/470P/480P 

PRODUTO 

 Agente passivador de limpeza e lubrificação à 

base de água 

 Aplicação: com água por meio de um 

exclusivo chuveiro de "pulverização de borda“ 

FUNÇÃO 

 Limpeza das sujeiras/cascão das bordas 

 Passivação das bordas 

 Redução desgaste da lâmina 

 Diminuição de quebras 

 Reduz risco de marcas por vibração 
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Equipamentos feito sob medida para aplicação segura e confiável 

 Unid. pulverização: 

 Eqtos. auxiliares 

Inline, standard ou double 

Trocador de calor, filtros automáticos de linha 

 Aplicação na superfície: De sobreposição duplo ou triplo 
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Instalações no Mundo / Filiais / Empreendimentos conjuntos 

Produção: 

Presença: 

Alemanha, Argentina*,China, Brazil*, Polonia, USA*, Turkey, Japan*, 

India, México, Thailand*, Africa do Sul * sob licença 

Em 42 paises: 15 subsidiárias / empreendimentos conjuntos, 24 agentes exclusivos, cobrindo a 
maior parte dos países do mundo 
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