





 



WEIBULL LAB é um extrato vegetal com qualidade uniforme para uso geral.
WEIBULL LAB tem uma boa penetração e confere ao couro um excelente enchimento
e toque suave. É recomendado para todos os tipos de couros.

Propriedades
WEIBULL LAB quando usado em curtimento de vaquetas e soletas confere uma
agradável cor alaranjada, boa compactação de fibras e eficiente esgotamento dos
banhos de curtimentos. Quando aplicado no recurtimento, WEIBULL LAB produz
couros com distinguido enchimento e firmeza de flor. WEIBULL LAB é solúvel em
água.

Análises Típicas
Aspecto físico: Pó de coloração marrom clara, higroscópico, isento de poeira
Caráter Iônico: Aniônico
PCP: Isento
Matéria Ativa (%): 93,5 - Mínimo
Umidade ao embalar (%): 6,5 - Máximo
Cor* Vermelhos: 2,0 – 2,5
Amarelos: 4,0 – 6,0
Estabilidade a eletrólitos: Boa
pH (Solução Aquosa 20% p/v): 4,0 – 5,0
* Teste de Coloração Padrão: Colorímetro Lovibond - célula 1cm³ - solução analítica contendo 0,4% p/v de tanino puro.

Aplicação
WEIBULL LAB pode ser utilizado só ou em combinação com outros extratos vegetais,
taninos sintéticos e/ou auxiliares.
O uso de WEIBULL LAB é recomendado como segue:
No Curtimento
20 - 30%: Vaquetas
35 - 40%: Soletas
No Recurtimento
5 - 15%: Artigos em geral

Armazenagem
WEIBULL LAB mantém suas propriedades inalteradas quando estocado em ambiente
seco, ventilado, protegido da luz solar e em embalagem fechada.

Apresentação
WEIBULL LAB é apresentado na forma pó, isento de poeira e acondicionado em
sacos de 25 kg – peso líquido, podendo ser fornecido na forma avulsa ou paletizada
(paletes de até 1,9 toneladas).

Informação Toxicológica
Consulte FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) em
nossa web page ou entre em contato com nosso Departamento de Vendas.

Para maiores esclarecimentos consultar nosso Departamento Técnico:
Telefone: (51) 3632-4055 Fax: (51) 3632-2499
e-mail: vendas@tanac.com.br
web Page: www.tanac.com.br

As sugestões e recomendações se baseiam em nossas experiências, mas não se constituem em uma garantia de
nossa parte. Nossos clientes deverão ajustar convenientemente os produtos aconselhados às suas condições de
trabalho, bem como aos outros produtos empregados durante o processo. As sugestões acima são dadas a título
informativo.
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