
BIOCAT 911

Composição:

Dosagem recomendada:

BIOCAT 911 é um DILAURATO DE DIBUTIL ESTANHO e tem por finalidade ativar grupos carboxílicos 
e hidroxílicos de componentes da reação envolvida. É utilizado como catalisador na fabricação de resinas 
poliuretanas, diminuindo o tempo de reação. Pode ser usado em processos de esterificação ou em tintas 
poliuretânicas.

CAS.NUMBER:77-58-7
Substância:Dilaurato de Estanho Dibutílico

A dosagem ideal deve ser encontrada mediante testes prévios de laboratório e varia conforme o tipo 
de produto a ser aplicado. No entanto, observou-se que dosagens entre 0,05% a 0,30% são as mais 
apropriadas. Em tintas poliuretânicas, usar somente no componente A. 

QUANTO MAIOR A DOSAGEM, MENOR SERÁ O POT LIFE.

Vantagens do uso do biocat 911:

-Alta eficiência catalítica;

-Diminuição tempo reação;

-Diminuição tempo secagem em sistemas poliuretânicos.

Características físicas:

MÉTODO ESPECIFICAÇÃO

Cor Incolor  

Aspecto Homogêneo

Viscosidade 10 a 15 seg CF 04

Densidade 0,95 a 1,03 g/cm3

Matéria Ativa 13 a 15 %



1.1 – Fluxograma:

1.2 – Legendas:
01) TANQUE de tinta a ser lavado, em local apropriado e que seja capaz de coletar a água e enviar para 
o tanque 02.

02) TANQUE de mil litros para coleta de água a ser enviada para tratamento. Pode ser em fibra de vidro.

03) TUBULAÇÃO em PVC para mandar a água através da bomba para caixa de tratamento.

04 e 05) TANQUE DE TRATAMENTO, com medidas 1,5 m diâmetro por 1,5 m altura, em fibra de vidro com 
tampa. Este tanque deve estar sobre um elevado de cerca de 1,2 m, o qual pode ser feito em concreto. 
Este tanque deve ter na parte inferior uma tubulação de 2 polegadas com registro, ambos podem ser em 
PVC. Na parte superior, três ou quatro saídas com 1 polegada e registro individual em cada saída, para re-
tirar a água separada do lodo. Neste tanque, faremos tratamento utilizando-se coagulantes. Deve-se acer-
tar o pH, deixando de um dia para outro até sedimentar o lodo. Se possível, utilizar um agitador com motor 
de 1 cv e com agitação de apenas um disco liso e furado, pois a mesma deve ser laminar e não turbulenta.

06) CAIXA COLETORA DE LODO – deve ser construída em concreto com as seguintes medidas: largura 
de 2,5 m, comprimento de 4 m e altura de 0,30 m, com total de 3000 L. Esta caixa serve para coletar o 
lodo. Com camada baixa, a própria temperatura ambiente e sol devem fazer evaporar grande parte da 
água. Ela deve ser construída com trilhos na parte superior para que haja um telhado móvel, pois em caso 
de chuva a caixa deve ser coberta para evitar que a água chegue no lodo já seco. Depois de seco, o lodo 
deve ser armazenado em tambores e posteriormente enviado para incinerar.

07) FILTRO DE AREIA – este filtro é composto da seguinte forma, contando-se de baixo para cima :
 01- brita grossa – de 20 a 30 cm
 02- areia fina – 20 cm
 03- brita fina – 10 cm
 04- brita grossa – 10 cm
 05- areia fina – 10 cm

Neste filtro retiram-se partículas sólidas, que eventualmente não sedimentaram.
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