
• Precisa de confiabilidade na 
qualidade e fornecimento de gás?

• Espera a repetibilidade do seu 
processo de tratamento térmico?

• Tem que cumprir os padrões do 
sector automóvel ou aeroespacial?

• Quer evitar riscos de poluição da 
sua instalação?

ALNAT 8
Solução de amoníaco de alta pureza para o 
tratamento de nitruração

AUTOMÓVEL - AEROESPACIAL - 
FABRICAÇÃO DE METAIS

ALNAT 8, o amoníaco 
mais puro do mercado 
dedicado ao tratamento 
de nitruração

Amoníaco de alta pureza
•H2O <0,005 massa % (50 ppm)

•Óleos <1,0 mg/kg (1 ppm)

Validação de qualidade
•Controlo de qualidade de cada lote de líquido antes do 
enchimento

•Controlo de qualidade de cada garrafa e recipiente após o 
enchimento

Embalagem rastreável
•Embalagem dedicada para tratamentos térmicos para 
evitar a contaminação por óleo

•Embalagem identificada com etiqueta específica ou lista de 
cor verde

•Embalagem com código de barras para rastreabilidade

Em conformidade com os padrões dos 
sectores automóvel e aeroespacial
•NADCAP

•CQI 19

•ASM 2759/10 (procedimentos para superfícies nitruradas)



Amoníaco de alta pureza
O ALNAT 8 tem 99,99% de pureza de amoníaco.  A qualidade 
é garantida e verificada através de um protocolo de análise 
rigoroso: medição do ponto de orvalho e cromatografia 
gasosa.

ALNAT 8
Air Liquide    

Amoníaco Industrial

Pureza > 99,99% ≥ 99,96%

Impurezas
H2O <0,005 massa %  

(50 ppm)
Óleo <1,0 mg/kg

(1 ppm)

H2O ≤ 400 ppm 
Óleo ≤ 5 ppm

Concebido para 
atender às suas 
necessidades
•O ALNAT 8 é embalado em recipientes dedicados apenas a 
tratamentos térmicos e revisto a cada 5 anos.

•A identificação é feita por código de barras e etiquetas 
verdes na embalagem.

•A embalagem está disponível em diferentes tamanhos .

Garrafa  
84 l/44 
kg

Embalagem  
500 l/250 kg

Embalagem  
990 l/500 kg

Altura (cm) 134 143 164

Diametro  
(cm) 30 80 100

Peso da 
embalagem 
vazia (kg)

43 245 405

Capacidad
e  (liter/kg) 84 l/44 kg 500 l/250 kg 990 l/500 kg

Teste de 
pressão (bar) 33 33 33

Aplicação gás / 
líquido  
(deep 
tube)

líquido líquido

Material
recipiente de 

aço
válvula de 

aço 
inoxidável

recipiente de 
aço

válvula de aço 
inoxidável

recipiente de 
aço

válvula de aço 
inoxidável

Identificação da 
embalagem cinta verde marcas verdes marcas verdes

Ofertas Relacionadas
•Nexelia para tratamento térmico

•Auditoria e formação: segurança, uso de gás, ...

•Projeto e realização de instalação 

Contacte-nos
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Soc. Portuguesa do Ar Líquido
Telefone: 800 784 333
linha.directa@airliquide.com

www.industrial.airliquide.pt

mailto:application.equipment@airliquide.com
http://www.industrial.airliquide.pt

