
PTLUX-RTU
GATA DE UTILIZARE SOLUȚIE DE PLATARE 2G / L PT + 1G / L RU

DESCRIERE

PTLUX-RTU este un sistem electrolitic care permite ob•inerea depunerii strălucitoare a unui aliaj de platină-ruteniu cu o compozi•ie majoră în platină. Datorită 

caracteristicilor sale estetice •i chimico-fizice, aliajul de platină-ruteniu ob•inut cu PTLUX-RTU procesul este o alternativă la o depunere de paladiu (sau la aliajele de 

paladiu) ca strat de protec•ie la mijlocul fulgerului, precum •i un strat final pentru finisarea albă.

Grosime de până la 1 micron fără fisuri Domeniu 

operativ larg

Atât pentru electrodepunerea rotorului, cât •i pentru rack

•

•

•

DATE DE DEPOZIT

Grosime (um)

Densitate (g / cm 3)

Aspect

Culoare

0 - 0,2 (la 2 g / l Pt)

Aproximativ 20, deoarece este dependent de compozi•ia 

finală a aliajului electrodepozitat

Lucios

alb

FORMA PRODUSULUI

Formă

Concentrația metalelor

Culoarea soluției Stare 

chimică

Timp de depozitare

Volum

Solu•ie gata de utilizare 2 g / l 

(Pt) + 1 g / l (Ru)

Solu•ie intensă ro•u / maro

Acid

1 an

Sticla de 1 litru

UTILIZAREA PRODUSULUI

Tensiune (V)

Densitatea curentului (A / dm2)

Temperatura de lucru (° C)

Timp de expunere (sec)

Eficiența catodului (mg / Amin)

Raportul anod / catod

Tipul de anod

Agitaţie

GAMĂ OPTIMAL

1,5 - 3,0

0,5 - 3

30 - 50

45 - 300

4 - 6

1: 1 - 4: 1

Titan platinat

Moderat

1.8

2

35

90

5

2: 1

Titan platinat

Moderat

CONCENTRAREA METALULUI

METAL GAMA (g / l) OPTIMAL (g / l)

Platină (Pt)

Ruteniu (Ru)

1,5 - 2,5

0,5 - 1,5

2

1
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PTLUX-RTU
GATA DE UTILIZARE SOLUȚIE DE PLATARE 2G / L PT + 1G / L RU

COORDONATE DE CULOARE

L

A

b

87,0

0,6

3.0

3.1c

Notă: Coordonatele de culoare raportate aici au fost măsurate pe un strat sub•ire alb •i trebuie să fie concepute ca INDICATIVE PURE, fiind puternic dependente de 

culoarea substratului, de grosimea depozitului •i de designul specific (forma) suprafe•ei.

LISTA PRODUSELOR CORELATE

PRODUSE CORELATE

PTLUX-RTU.1L *

PTLUX-PTR.1L *

PTLUX-RUR.250ML *

PTLUX-BR.1L

Solu•ie de placare gata de utilizare 2g / l Pt + 1g / l Ru - 1L Reaprovizionant 

cu platină pentru PTLUX 15 g Pt / l Reaprovizionant cu ruteniu pentru PTLUX 

5 g Ru / 250ml Aditiv pentru strălucitor pentru PTLUX - 1L

* Substan•e care fac obiectul reglementărilor interna•ionale privind transportul mărfurilor periculoase

PREGĂTIREA SOLUȚIEI

PTLUX-RTU este o solu•ie gata de utilizare •i nu sunt necesare dilu•ii suplimentare înainte de a începe să lucreze

PRETRATAMENTE

PTLUX-RTU poate fi depus direct pe aliajele de aur, argint, paladiu •i paladiu. Pentru toate celelalte metale este necesar să se facă un depozit intermediar (lovire) de 

metal pre•ios, în special pentru a preveni orice contaminare pentru solu•ia de placare de la alte specii metalice, cum ar fi cuprul •i zincul. Toate metalele de bază care 

pot suferi pasivare în timp trebuie reactivate înainte de aplicarea PTLUX-RTU.

Ca pre-tratament, se sugerează efectuarea unei degresări preliminare printr-un ciclu de solu•ie de tratament cu degresare cu ultrasunete urmată de o etapă de 

spălare în apă curentă. Apoi continua•i cu etapa de degresare electrolitică utilizând solu•ia de degresare alcalină SGR1. Odată ce elementele au fost spălate din nou 

în apă demineralizată, proceda•i la activare •i neutralizare a suprafe•ei acesteia prin scufundarea lor în solu•ia u•or acidă NEUT1 de 3-4 ori ulterior la temperatura 

camerei, pentru a fi siguri că niciun reziduu alcalin provenit din etapele anterioare de degresare nu este tras în PTLUX-RTU

solu•ie împreună cu acelea•i elemente care trebuie tratate (ceea ce ar duce la o reducere a duratei de via•ă). După neutralizare, se spală în apă curentă demineralizată 

•i se scufundă bucă•ile în PTLUX-RTU baie pentru tratamentul de placare.

POST-TRATAMENTE

Proceda•i pentru a îndepărta orice urmă de electrolit de pe suprafa•a tratată cât mai repede posibil. Spăla•i reziduurile de electroli•i printr-o recuperare (clătire statică) 

urmată de o spălare în apă curentă DI. Apoi continua•i să usca•i obiectele tratate.

Înainte de uscarea finală, poate fi util să mai face•i o imersiune în apă fierbinte demineralizată statică. Acest lucru va conferi mai multă strălucire •i strălucire depozitului de 

platină pură.

ÎNTREȚINEREA BĂII

Solu•ia de placare cu platină de dimensiuni mici (până la 5 litri) poate fi utilizată până la epuizare, fără a face nicio completare. Viceversa, pentru instala•ii mai mari 

opera•iunile de restaurare se pot face prin adăugarea solu•iilor sale adecvate de completare.

În caz de completare, re•ine•i că, ca linie directoare, la fiecare 600 A / min ar trebui să adăuga•i:

REV.1 - 01/2021



PTLUX-RTU
GATA DE UTILIZARE SOLUȚIE DE PLATARE 2G / L PT + 1G / L RU

•

•

200 ml de PTLUX-PTR ( este egal cu 3 grame de Pt fin). 15 ml de PTLUX-RUR 

( este egal cu 0,3 grame de cina Ru).

Atenţie! Aceste valori raportate mai sus, de•i fiabile, sunt pur orientative. Acestea ar putea fi deviate de la liniile directoare în func•ie de caracteristicile plantei, de 

articolele specifice care trebuie tratate, de metodologia de lucru adoptată.

Din aceste motive, este recomandabil să efectua•i analize chimice frecvente ale solu•iei de placare gata de utilizare •i să completa•i dozele •i aditivii după analiza raportată 

numai de laboratorul nostru •i de serviciul tehnic.

ECHIPAMENTE NECESARE ȘI ANODI DE FURNIZARE

Pentru o conducere optimă a procesului, se recomandă insistent utilizarea anodilor platina•i din titan cu o grosime de acoperire a platinei nu mai mică de 1,5 µm.

MATERIALE PENTRU BAZA DE LUCRU

Sticlă Pyrex (pentru solu•ii de cantitate mică în cantită•i de pahare) sau rezervoare PP / PVC / HDPE pentru volume mai mari •i echipate cu un sistem eficient de aspirare / 

aspirare sau aspirare (generarea de cea•i difuzate prin dezvoltarea hidrogenului gazos poate fi, de asemenea, iritantă dacă este inhalat sau cu efecte alergenice).

MISCARE ȘI FILTRARE

Solu•ia trebuie să fie în mi•care •i să fie agitată de o pompă de filtru adecvată cu ac•ionare magnetică. Când este în mi•care, solu•ia trebuie să fie filtrată •i folosind 5 

microni (maximum 10 microni) cartu•e de filtru din sârmă înfă•urate în PP care au rămas scufundate anterior în apă fierbinte demineralizată la aproximativ 60 ° C timp 

de câteva ore •i apoi spălate bine cu demineralizată la rece apă înainte de folosirea lor.

Pompa filtrantă trebuie să aibă un debit de aproximativ 5 ori / oră volumul lichidului pentru a asigura filtrarea •i agitarea necesare a băii în timpul electrolizei.

Dacă dori•i să da•i mi•care obiectelor care trebuie acoperite, acestea ar trebui să fie deplasate printr-o bară catodică în mi•care în timpul placării. Mi•carea barei 

catodice trebuie făcută cu o rată de 2 - 8 cm / s.

Mi•carea solu•iei a permis ob•inerea unor finisaje omogene •i strălucitoare, deoarece această combina•ie îndepărtează în cel mai eficient mod posibil bulele de hidrogen 

gazos dezvoltate mai aproape de suprafe•ele articolelor în timpul placării.

REDRESOR

Utiliza•i un redresor de curent continuu cu un reziduu de curent alternativ –dip-mai mic de 5% •i având un amperaj de ie•ire suficient pentru a ob•ine un proces adecvat de 

galvanizare. Redresorul ar trebui să fie echipat cu:

Ampermetru

Voltmetru

Contor ampere / minute

•

•

•

SISTEM DE INCALZIRE

Materialele admise pentru încălzitoare sunt Pyrex, cuar• sau PTFE, cu un dispozitiv pentru reglarea •i controlul temperaturii (termostat).

PURITATEA APEI

Pentru a preveni orice contaminare a băii în timpul pregătirii solu•iei gata de utilizare sau în timpul oricărei alte opera•iuni de între•inere ulterioare, se recomandă 

utilizarea apei deionizate cu o conductivitate mai mică de 3 µS / cm (•i fără urme de compu•i organici, siliciu, bor) .

ATENŢIE! ACEST ASPECT ESTE DE O IMPORTAN•Ă EXTREMĂ PENTRU UTILIZAREA CORECTĂ A ACESTEI SOLU•II DE PLATARE, DACĂ ESTE 

REZULTATE SENSIBILE PENTRU CONTAMINAN•I, ÎN SPECIAL CELE DE TIP ORGANIC •I CIANIDE.

În caz de contaminare cu solu•ie de placare, suna•i la serviciul nostru tehnic pentru a ob•ine îndrumările corective corecte.
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PTLUX-RTU
GATA DE UTILIZARE SOLUȚIE DE PLATARE 2G / L PT + 1G / L RU

INFORMATIE SUPLIMENTARA

PTLUX-RTU este o solu•ie de placare gata de utilizare care func•ionează la o concentra•ie nominală de 2 g / l de Pt •i 1 g / l de Ru pentru aplica•ii flash în principal.

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

Clasificarea •i desemnarea sunt notate în Fi•ele tehnice de siguran•ă pentru produs în conformitate cu legisla•ia europeană. Instruc•iunile de siguran•ă •i 

instruc•iunile pentru protec•ia mediului trebuie respectate pentru a evita pericolele pentru oameni •i mediu. Vă rugăm să lua•i în considerare detaliile 

explicite din fi•ele noastre de date de siguran•ă.

DISCLAIMER

Toate recomandările •i sugestiile din acest buletin privind utilizarea produselor noastre se bazează pe teste •i date despre care se crede că sunt fiabile. Deoarece utilizarea efectivă de 

către al•ii este dincolo de controlul nostru, nici o garan•ie exprimată sau implicită nu este făcută de Legor Group, filialele sale ale distribuitorilor, cu privire la efectele unei astfel de utilizări 

sau rezultate care trebuie ob•inute •i nici o informa•ie nu trebuie interpretată ca o recomandarea de a încălca orice brevet.
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