Conheça os custos ocultos na
limpeza aquosa
Benefícios do desengraxe a vapor com
Fluídos 3M™ Novec™ vs. Limpeza Aquosa
Limpeza por solventes de alta perfomance usando a tecnologia de fluido 3M™
Novec™ ajuda você a reduzir os altos custos totais de limpeza aquosa – enquanto
mantém seu compromisso com a saúde e a segurança do trabalhador, responsabilidade
ambiental e qualidade do produto. Veja como:

Melhor Penetração em
pequenos espaços

Explore o valor do desengraxe a vapor com
o 3M™ Novec™ comparado com outros
sistemas aquosos *
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*Não serve para propositos de especificações. Os
resultados podem variar. Esses resultados são típicos
baseados em um processo de limpeza por lote com as
mesmas dimensões de reservatório (12” x 16” x 12”) para
um sistema aquoso de ciclo não fechado vs um sistema de
limpeza por solvente através do desengraxe a vapor. Para
se aprofundar nesses numeros, consulte as notas de
rodapé ou contate um especialista técnico.
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Menor uso de fluído⁶
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Menor Uso De Energia

• Fluido Novec™ está pronto para
ser usado – a água recebida
requer um sistema de tratamento
de água.
• Água e óleo não se misturam, mas o Fluído
Novec™ é feito para dissolver graxas
comuns e óleos usados na manufatura

É importante considerar o custo
de resíduos de tratamento de
água e também seu uso
extensivo, um precioso recurso
natural.
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do que
equipamentos
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a vapor.
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Limpeza com
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• Limpa uma grande gama de sujeiras
• Secagem rápida sem deixar resíduo

Inteligente.
Inteligente. Seguro
Seguro.
eguro.
Sustentável.
Sustentável.

• Grande variedade de Fluido Novec™ para sua necessidade de limpeza e compatbilidade de
materiais
• Pode ser usado em desengraxe a vapor, limpeza por pulverização e limpeza manual.
• Não inflamável e com uma larga margem de segurança para o trabalhador
• Zero depleção na camada de ozônio e potencial de aquecimento global
3M e Novec™ são marcas registradas 3M.

Benefícios do Desengraxe a Vapor com os
Fluidos 3M Novec™ vs. Sistemas Aquosos

1) Baixa tensão superficial dos fluidos Novec™ permitem limpeza mais efetiva, lavagem e secagem.
2) Fluidos Novec™ evaporam mais rapidamente com zero resíduo, eliminando a necessidade de
lavagem química ou secagem por ar quente
3) Tempos menores de ciclos para desengraxe a vapor com o 3M™ Novec™ podem ajudar a
aumentar o rendimento e a produtividade.
Limpezas aquosas geralmente demandam 30 minutos de ciclo por remessa.
• 5 minutos de lavagem
• 5 minutos de enxague #1
• 5 minutos de enxague #2
• 15 minutos de secagem por ar quente
• Duas remessas ocorrem simultaneamente
• Desengraxe a vapor com os 3M Fluidos Novec™ geralmente demandam 5-10 minutos

de tempo de ciclo por remessa
• 6 minutos de pré-lavagem e imersão com ultrasônicos
• 3 minutos de lavagem a vapor
• 1 minuto de secagem
• Uma remessa por vez
4) Essas informações são representativas e podem variar. São baseadas nas seguintes premisssas:.
• O que estamos limpando?
• 10” x 10” placas de circuito impresso, 10 placas por ciclo
• Quantas placas por dia?
• Limpeza Aquosa: 320 placas por dia (4 ciclos por hora, 8 horas por dia)
• Solvente: 480 placas por dia (6 ciclos por hora, 8 horas por dia)
• Qual é o horário de produção?
• 5 dias por semana, 8 horas por dia, 52 semanas por ano
• Solução aquosa de limpeza custa:
• Preço do concentrado: $38 por galão
• Concentração da solução de limpeza (Diluida para uso): 10%
• Uso da solução diluida: 0,5 galões por hora (4 galões por dia) = $15,20 por dia
• Trocas: 2 por ano, 10 galões de soluções de limpeza diluido por Trocas = $0,29 por dia
• Custo de uso da água deionizada:
• $0.08 por galão
• Custo de solvente:
• Preço: $100 por galão
• Uso: 1 galão por semana por perdas por evaporação e arraste = $20 por dia
• trocas: 2 fluidos por ano e 26 galões por troca = $20 por dia.
• Custos de trocas podem ser reduzidos utilizando um processo de fervura para conservar fluido.

5) Limpeza de solventes com fluido 3M Novec™ pode resultar em significativo menor gasto de energia.
• Limpeza Aquosa necessita mais energia para aquecer a água e para a secagem por ar quente:
• Custos de eletricidade são baseados em $0,14kWh na média dos EUA de acordo com a U.S. Bureau of Labor Statistics
• Uso da eletricidade:

Sistema aquoso demanda 30kW por hora (14 kW por hora para lavagem e secagem (Tanque Ultrassonico, Tanque de enxague a
quente, Secador a quente, Tanque ultrassonico de limpeza, tanque de enxague ultrassonico, bombas e sistemas de filtração)
mais 16kW por hora para aquecimento externo da água. Limpeza de solventes com Fluido Novec™ demanda 8kW por hora
(Calor, Ultrassônicos, Bombas e primario e sub-zero chillers)
6) Uso de água desionizada para limpeza aquosa é de 30 galões por hora, ou 240 galões por dia. Baseado em sistemas aquosas não fechados.
Limpeza de solventes incluem perdas por evaporação e arraste.
7) Aquoso: 54 pés²; 4’ x 12’ do equipamento mais 3” x 2’ do aquecedor de água DI. Solvente: 24 pés² ; equipamento de 4” x 6’.

Divisão de Eletrônicos

3M do Brasil
Rod. Anhanguera, Km 110 – Sumare/SP
Site www.3m.com.br/Novec

3M e Novec são marcas registradas 3M
Company. Usada sob licença pelas
subsidiárias 3M e afiliadas. Vertrel é uma
marca registrada da The Chemours
Company.

Ciência 3M.
3M.Aplicada a Vida.
Vida.™

