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As informações acima se destinam somente para a orientação de nossos parceiros comerciais (clientes) e outros interessados em nossos produtos.  
As condições de uso e aplicação dos produtos ocorrem fora do alcance de nossas possibilidades de controle, sendo assim, de responsabilidade exclusiva do cliente. 
Nosso assessoramento técnico é baseado segundo nossos conhecimentos, porém deve ser considerado como indicação, sem compromissos, também pelo respeito 
a possíveis direitos de propriedade industrial de terceiros, não isentam de nossos clientes, a realização de testes dos produtos indicados por nós com a finalidade de 
verificar sua idoneidade para os procedimentos e fins previstos.  
A responsabilidade assumida por nós limita-se, para quaisquer danos e riscos, ao valor da mercadoria fornecida por nós e empregada por nossos clientes.  
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 UNICHROM® HR 
 Sulfato de cromo e taninos sintéticos combinados 

Descrição: Tanino sintético organo – metálico. 

Aspecto: Pó verde 

pH (sol. 10%): 4,0 – 7,0 

Caráter Iônico: Catiônico 

Aplicação: Recromagem de couros ao cromo. 

Propriedades: Devido a sua composição balanceada, o UNICHROM® HR produz couros de flor 

firme, macios, cheios, com tingimento intenso, brilhante e uniforme. 

Além de forte ação curtente, o UNICHROM® HR atua lentamente como 

neutralizante e complexante de segurança dos seus componentes minerais. 

O UNICHROM® HR é compatível com taninos sintéticos de nossa linha Unisynt, 

bem como com taninos vegetais naturais ou modificados da nossa linha UNIPEL. 

Apresenta excelente capacidade mascarante de cromo, excelente na exaustão do 

banho de recromagem. Isso promove a plena distribuição do cromo no substrato 

rebaixado dos couros wet blue. 

Sugestão de uso: Sugerimos aplicar o UNICHROM® HR em pó, só ou combinado com Sulfato de 

Cromo 33%, diretamente pela boca do fulão no processo de recromagem de 

couros wet blue:  

 Vestuário: 1,5 a 3,5% sobre o peso rebaixado.  

 Semi-cromo: 1,5 a 3,0% sobre o peso rebaixado.  

 Calçado macio: 2,0 a 4,0% sobre o peso rebaixado. 

Armazenagem: Quando o produto for mantido fechado em sua embalagem original, em 

ambiente limpo controlado e sem temperaturas extremas, pode-se armazená-lo 

por 12 meses. 

  

 

  

Embalagem: Sacos com 25 Kg em pallets com 1.000 Kg. 
 

 


