
BIODRY 16

Definiçoes aditivos secagem:

O BIODRY 16 é uma nova molécula que chega ao mercado para suprir a falta do OCTOATO DE 
CHUMBO, que é o melhor secante de profundidade que existe, que foi proibido  a partir de 01/08/2008, 
LEI FEDERAL 11.762. BIODRY16 , é uma molécula isenta de metal pesado.

Os secantes são um grupo de aditivos muito importantes na indústria de tintas. Podemos defini-los 
como sendo um produto que promove ou acelera secagem, cura o endurecimento de resinas à base de 
óleos vegetais secativos através da polimerização oxidativa .

Durante um certo tempo, depois de aplicada a película começa a absorver oxigênio do ar oxidando 
certos grupos existentes em pequenas porcentagens na maioria dos óleos. Esse tempo recebe o nome 
de período de indução. Há um período em que o oxigênio atravessa a película, devido à sua atração pelos 
óleos não saturados, formando peróxidos e hidroperóxidos nas duplas ligações e nos grupos CH2 adja-
centes, que são tão reativos quanto as próprias duplas ligações formando a polimerização oxidativa e o 
filme seco.

 Os produtos mais utilizados como secantes, são soluções de sais metálicos de ácido monocarbo-
xilicos em hidrocarbonetos, com conteúdo metálico definidos. A maioria dos metais empregados nestes 
secantes são elementos de transição e os mais importantes são a base de: cobalto, manganês, chumbo, 
zinco, calcio e zircônio.

Oct. Cobalto, é o mais ativo e age na superfície do filme.
Oct. Manganês, é o mais próximo ao Co em atividade de secagem, mas tem maior atividade polime-

rizante que Co.
Oct. Zinco, é um secante auxiliar pois mantêm o filme aberto por mais tempo permitindo entrada de 

oxigênio na profundidade do filme.
Oct. Cálcio, também é um secante auxiliar igual ao Zinco. Em alguns casos substitui oct. Chumbo.
Oct. Zircônio, tem como função principal auxiliar o Co e Mn. Acentua brilho e cor e aumenta aderência 

da película, evita enrrugamento e confere maior flexibilidade ao filme. Em condições de baixa temperatura 
e umidade, secagem é inferior ao chumbo.

Oct. Chumbo, é o mais importante secante que age nas camadas mais profundas do filme tinta. Pro-
move secagem uniforme em todo filme por polimerização e forma uma película dura porém flexível. Uso 
restrito devido lei Federal de 2008.

Fatores que afetam a secagem:
Temperatura ambiente, umidade relativa do ar, luz, circulação de ar, espessura da película de tinta 

aplicada, pigmentos, resinas, quantidades e misturas de secantes.

Recomendações de uso:
O aditivo BIODRY 16  é um secante para tintas esmaltes à base de resinas alquídicas em óleos se-

cativos. É o único secante isento de metal pesado que substitui o OCTOATO DE CHUMBO na mesma 
igualdade de secagem e dureza de filme.



Recomendações de dosagens:

Características Físicas:

Vantagens do uso BIODRY:

As dosagens ideais devem ser determinadas em laboratório mediante a vários testes. Porém testes 
mostram que devemos usar as mesmas quantidades que usávamos de Octoato de Chumbo.

Secagem igual ou melhor que Octoato de Pb.

Isento de metal pesado.

Cumpre Lei Federal.

Preços competitivos.

Produção nacional.

MÉTODO ESPECIFICAÇÃO
Densidade 0,90 a 0,96 g/cm3

Viscosidade CF 04 15 seg min
% Refração 60 a 65 %

Indice refração 1,400 a 1,500
Aspecto Homogêneo

Cor Levemente amarelada


