RESUMO NÃO TÉCNICO
Licenciamento da MOLD-TECH Portugal – Tratamento e Revestimento de Metais, Lda

INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do processo de Licenciamento
Ambiental da empresa Mold-Tech Portugal – Tratamento e Revestimento de Metais, Lda, localizada na
Maia, que tem como principal atividade o tratamento/acabamento de superfície de produtos industriais.
Além da texturização de moldes para plástico que representa a maior fatia do seu volume de negócios,
a empresa dedica-se também à gravação de placas de prensa, cilindros, cunhos e revestimentos
técnicos, sendo a sua mais recentemente aposta o desenvolvimento de ferramentas especiais em
níquel para moldar as peles de PVC que revestem os painéis de instrumentos (tabliers) e os apoios de
braço dos automóveis de gama média e alta.
A história da Mold-Tech Portugal começa a escrever-se ainda no final dos anos 50, embora a empresa
tenha surgido na década seguinte, associada a um grupo têxtil, com o objetivo de produzir ferramentas
para utilizar no acabamento e impressão de tecidos. O grande desenvolvimento tecnológico, ocorrido
durante e imediatamente após a II Guerra Mundial, permitiu o acesso da indústria têxtil a processos até
então muito dispendiosos e praticamente inacessíveis como era o caso da fotogravura que, à mercê do
acentuado desenvolvimento das emulsões fotossensíveis passou, a partir dessa altura, a ser uma
tecnologia muito utilizada na elaboração de ferramentas para a decoração de tecidos. Foi este
propósito que levou o grupo têxtil a criar uma unidade de gravação de ferramentas metálicas nas
instalações que possuía em S. Mamede Infesta.
Rapidamente esta unidade de gravação encontrou outras oportunidades de negócio, na indústria de
curtumes, dos couros artificiais, do vidro, sendo esta última a que acabou por ser a porta de entrada
para a indústria dos moldes para plástico. No entanto, a empresa só estava preparada para fazer a
gravação em superfícies cilíndricas ou planas, não sendo as tecnologias que possuía, aplicáveis em
superfícies com formas irregulares. Na busca por soluções para ultrapassar esta limitação, encontrou
em Inglaterra uma empresa chamada Roehlen-Martin, Ltd. que já possuía tecnologia para texturizar
geometrias irregulares. A Roehlen-Martin decide então apostar nesta parceria e instala então uma
secção de gravação em Portugal para gravação de superfícies irregulares. Este negócio permitiu que o
primeiro molde para a indústria de plástico fosse texturizado nas instalações de S. Mamede Infesta em
1969. Este tipo de trabalho representa, atualmente, cerca de 70% da produção total da Mold-Tech
Portugal. Aquela aposta revelou-se fundamental para o crescimento do negócio. Entre brinquedos,
utilidades domésticas e eletrodomésticos, vários foram sendo os setores conquistados e hoje a MoldTech atua num mercado muito diversificado sendo o setor automóvel o mais representativo no volume
de negócios. A Mold-Tech utiliza o seu saber na decoração dos mais diversos produtos industriais (que
vão desde os automóveis aos curtumes, dos guardanapos e toalhas ao papel de cozinha e papel de
parede, passando pelo mobiliário e pelos materiais de construção) intervindo nas ferramentas que os
produzem. Mais recentemente, apostou também no desenvolvimento de ferramentas especiais em
níquel para moldar as peles de PVC conformadas que revestem os painéis de instrumentos (tabliers) e
os apoios de braço dos automóveis de gama média e alta. Os automóveis de gamas médias e altas
passaram a ter os tabliers e outras áreas dos veículos muito expostas ao tato revestidas com uma pele
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de PVC almofadada, que torna estas áreas mais macias ao toque, efeito a que na gíria da indústria
automóvel se chama ‘soft touch’. Na Europa, existiam apenas duas empresas a fazer ferramentas para
a produção destas peles de PVC conformadas, apostando numa linha de produção de formas em
níquel, para produzir as peles de PVC que cobrem os tabliers e os apoios de braço.
Para se perceber melhor aquilo que a Mold-Tech faz, basta reparar no interior de um automóvel onde
tudo tem textura. Ou seja, as superfícies lisas dão lugar a espaços pensados para serem bonitos,
agradáveis ao toque e diferenciados. Como tal, na empresa há todo um trabalho de conciliação entre a
funcionalidade e a estética. Com uma equipa de designers e técnicos preparada para interpretar e
executar as ideias do cliente, a Mold-Tech apresenta-se como uma aliada no desenvolvimento das
texturas, estando atualmente em grande parte das viaturas que circulam um pouco por todo o mundo.
Só a título de exemplo, podemos dizer que 60 a 70% das texturas usadas pela Renault na maioria dos
seus modelos de automóveis até agora têm sido feitas na Mold-Tech Portugal. Diante de um setor
exigente e em constante evolução, a Mold-Tech tem investido em equipamentos de ponta, meios de
controlo de qualidade sofisticados e foi mesmo pioneira em processos relacionados com a tecnologia
laser, permitindo executar trabalhos que não são possíveis de desenvolver através da textura química.
Por agora, pode não ser tão competitiva e versátil como a texturização química, mas é uma ferramenta
de futuro, sendo por isso uma área de investimento da empresa.

Este processo engloba-se no processo de licenciamento industrial da Mold-Tech Portugal, cuja
finalidade é regularizar a sua situação nesta matéria. As atividades desenvolvidas pela Mold-Tech
Portugal enquadram-na no regime jurídico da prevenção e controlo integrados da poluição (RJPCIP) 1,
designadamente na rubrica de “Tratamento de superfície de metais ou matérias plásticas que utilizem
um processo eletrolítico ou químico, quando o volume das cubas utilizadas no tratamento realizado for
superior a 30 m3” (rubrica 2.6 do Anexo I do RJPCIP).
O procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) faz igualmente parte integrante da
regularização do processo de licenciamento industrial da Mold-Tech Portugal, uma vez que a atividade
de tratamento de superfície de metais e matérias plásticas que utilizem processo eletrolítico ou químico
se encontra no âmbito do regime jurídico de AIA, mais concretamente no ponto 4, alínea e, do anexo II
do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de
março, e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto.

Tendo em consideração os objetivos de um Resumo não técnico, este documento sintetiza os dados e
informações apresentados no processo de Licenciamento Ambiental com maior relevância para o público.

1 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto.
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1. INFORMAÇÃO GERAL
1.1 Identificação e localização da instalação
A Mold-Tech Portugal é uma indústria que se dedica à atividade de tratamento de superfície de produtos
industriais (atividade com CAE n.º 25610) estando localizada no Concelho da Maia, na Rua Vasconcelos
Costa 416, 4470- 640 freguesia da Moreira da Maia. A totalidade da área coberta das instalações é de
4187m2 estando dividida em 6 pavilhões.

1

Figura 1 – Localização da MOLD-TECH PORTUGAL sobre fotografia aérea.

1.2 Regime de Funcionamento
O regime de funcionamento da Mold-Tech Portugal é de 5 dias por semana, de segunda a sexta feira,
podendo realizar trabalho extra aos sábados, quando a carga de trabalho assim o justifica. O trabalho
realizado divide-se em três turnos (8h00-17h00; 10h00-19h00; 22h30-06h:30).
Não existe paragem anual, no entanto a fábrica realiza paragens parciais na semana 33.
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1.3 Número de Trabalhadores
A Mold-Tech Portugal conta com o apoio de 144 colaboradores. A maioria dos colaboradores é do sexo
masculino contando com 124 elementos, enquanto que a população laboral pertencente ao sexo feminino é
constituída apenas por 20 elementos.

1.4 Produções
O processo produtivo da Mold-Tech Portugal está dividido essencialmente em duas linhas de produtos, a
fabricação de conchas/placas e a fabricação de moldes texturados. A tabela seguinte apresenta a relação
do número de peças produzidas / tratadas em 2015 e 2016, assim como a projeção de produção para o ano
2017.

PRODUTOS

2015

2016

2017

Moldes

5650

6104

6714

Conchas/Placas

64

116

151

Cilindros

170

166

183

Tribocoat

770

767

805

Figura 2 – Peças produzidas/tratadas.

1.5 Atividades desenvolvidas
O processo produtivo da Mold-Tech Portugal de uma forma geral e resumida ocorre de acordo com as
etapas esquematizadas nos fluxogramas seguintes relativos à Texturização de Moldes e Níquel Forming

Receção de peças

Consumo de água
Consumo de
matéria-prima &
auxiliar

Pré-tratamento
(desengorduramento/
proteção da peça)

Gravação (mecânica,
química, laser)

Acabamento
(tribocoat/mecânico)

Resíduos
Emissões atmosféricas

Embalagem/
Expedição

Figura 3 – Fluxograma do processo de Texturização de Moldes.
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Modelo de banho
aprovado
Consumo de água

Preparação do modelo
de banho

Consumo de
matéria-prima &
auxiliar

Eletroformação

Desmoldagem

Resíduos
Emissões atmosféricas

Embalagem/
Expedição

Figura 4 – Fluxograma do processo Níquel Forming (eletroformação).

Para além das atividades identificadas anteriormente, é possível identificar várias atividades de apoio ao
processo produtivo da empresa, tais como:
-

Manutenção

-

Áreas sociais (instalações sanitárias, balneários e refeitório).

-

Produção de ar comprimido.

-

Transformação de energia.

-

Áreas de armazenamento (matéria-prima, produto acabado, componentes, resíduos não perigosos,
resíduos perigosos e produtos químicos).

1.6 Segurança e saúde no trabalho
Os Serviços de Higiene e Segurança no Trabalho são assegurados na modalidade externa pela Empresa
LaborSegur,Lda sendo esta empresa autorizada para a prestação dos serviços externos, pela ACT, desde
2006. Os serviços de Higiene e Segurança no Trabalho são complementados por um técnico de higiene e
segurança interno de forma a garantir o acompanhamento diário das questões e problemáticas relacionadas
com esta temática.
São ainda realizadas anualmente avaliações de risco dos postos de trabalho, assim como as seguintes
avaliações de fatores de risco:

•Avaliação dos níveis de ruído nos locais de trabalho;
• Avaliação da qualidade do ar da atmosfera nos locais de trabalho;
• Avaliação de conforto térmico dos locais de trabalho;
• Avaliação de iluminação dos locais de trabalho.
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2. INFORMAÇÃO AMBIENTAL
2.1 Condições Ambientais do Local
A área de implantação da Mold-Tech Portugal não ocupa nenhuma área classificada como sensível,
designadamente: áreas protegidas; sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas
de proteção especial; e zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação.
O ordenamento do território no concelho da Maia obedece ao seu Plano Diretor Municipal (PDM). De acordo
com a carta de ordenamento, a área de implantação da Mold-Tech Portugal está classificada como “Áreas
de Indústria e Armazenagem”. Segundo o regulamento do PDM este tipo de áreas integra a classe dos
“Espaços de Atividades Económicas”, os quais correspondem a espaços vocacionados para a instalação de
indústrias ou atividades terciárias. Por outro lado, não se encontra abrangida por nenhuma condicionante,
servidão ou restrição de utilidade pública.

2.2 Consumos de materiais
Como matéria-prima a Mold-Tech Portugal consome materiais não perigosos e perigosos, dos quais se
destacam os produtos químicos utilizados nas linhas de tratamento de superfície. Como matérias auxiliares
consome produtos não perigosos e perigosos, dos quais se destacam, do ponto de vista da quantidade e
perigosidade, os produtos utilizados nas fases de desengorduramento.
As substâncias e misturas perigosas usadas apresentam condições de armazenamento, utilização e
transporte que minimizam a contaminação de solo e águas subterrâneas, designadamente:
•

Armazenamento parcialmente realizado em áreas independentes, cobertas, vedadas e de acesso
restrito (armazéns de químicos). Os produtos químicos, na sua maioria, são armazenados em
bacias de retenção para evitar eventuais derrames;

•

Armazenamento em contentores intermediate bulk container (IBC), bidões de plástico ou sacos de
plástico, em local próprio (interior), devidamente identificados. São adicionados diretamente nas
tinas por operadores protegidos com vestuário apropriado, luvas e óculos de proteção.

•

Nos banhos de tratamento, as tinas de tratamento de superfície são construídas em material
adequado e encontram-se, na maior parte dos casos, sob uma bacia de retenção, com acesso, que
permite controlar eventuais fugas que possam ocorrer. Quando é necessário efetuar a substituição
dos banhos, estes são geridos como resíduo.

2.3 Consumos de água
O abastecimento de água à Mold-Tech Portugal é realizado exclusivamente pela rede pública de
abastecimento de água. A água é usada para uso doméstico (casas de banho, balneários e refeitório) e uso
industrial (essencialmente para as linhas de tratamento de superfície).
Atendendo à especificidade e exigências técnicas, alguns dos processos produtivos, carecem de água
desmineralizada, pelo que a Mold-Tech Portugal possui atualmente dois sistemas de tratamento de água
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por osmose inversa com capacidade de produção de 10000 e 20000L de água/ dia. A água é bombada para
o equipamento de tratamento por osmose, diretamente da rede pública de abastecimento e sofre o
processo de desmineralização, sendo então encaminhada para um depósito de cerca de 1000L que
alimenta continuamente toda secção do Níquel Forming.
Cerca de 60% da água produzida por este sistema de tratamento é água desmineralizada e é utilizada
diretamente no abastecimento das tinas de banhos químicos do níquel Forming, assim como na lavagem
das peças em produção.
Estima-se um consumo anual de água em 2017 pela MOLD-TECH de 4.230 m3.
A Mold-Tech Portugal tem implementadas na sua instalação medidas de racionalização dos consumos de
água, das quais de destacam:
•

Sistema de lavagem em circuito fechado, através do tratamento da água por permuta iónica (linha
Tribocoat);

•

Circulação fechada no permutador de calor utilizado para aquecimento dos banhos de tratamento
de superfície (linha Tribocoat e Niquel Forming);

•

Reutilização de parte da água proveniente do sistema de tratamento por osmose através do
seu encaminhamento para um depósito de um subsistema de tratamento onde é adicionado
cloro para posterior distribuição para abastecimento dos vasos sanitários e urinóis das
instalações sanitárias;

•

Realização das lavagens em spray por cima dos próprios banhos de tratamento de superfície, por
forma a minimizar os arraste;

•

Controlo de qualidade dos banhos concentrados de modo a que nunca, ou apenas em condições
excecionais, sejam descarregados;

•

Instalação de torneiras temporizadas nas instalações sanitárias;

•

Manutenção preventiva do sistema de distribuição de água;

•

Sensibilização dos trabalhadores para a adoção de boas práticas de gestão da água.

2.4 Consumos energéticos
A Mold-Tech Portugal utiliza energia elétrica e energia térmica a partir da queima de gás natural e gás
propano. A energia elétrica é recebida em média tensão, existindo três postos de transformação, um com
400 kVA e dois com 630kVA de potência instalada; o gás natural é recebido através da respetiva rede; e o
gás propano é adquirido a granel.
O gás natural é usado nas caldeiras e queimadores existentes na empresa, sendo os restantes usos (força
motriz, iluminação, entre outros) assegurados pela energia elétrica.
Estima-se um consumo anual de energia pela Mold-Tech Portugal em 2017 de 386,5 tep (tonelada
equivalente de petróleo).
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A Mold-Tech Portugal possui implementadas medidas de gestão energética com vista à utilização eficaz de
energia, das quais se destacam as seguintes:
•

Existência de painel solar para aquecimento de água de sanitários;

•

Operação de parte dos banhos de tratamento de superfície aquecidos em tinas forradas com lã de
vidro (linha Tribocoat);

•

Operação de parte dos banhos de tratamento de superfície aquecidos com tampa e/ou capota;

•

Existência de um plano de manutenção das instalações de combustão de modo a otimizar a sua
eficiência energética;

•

Aproveitamento da luz natural;

•

Substituição de lâmpadas tradicionais por LEDs;

•

Realização de manutenção preventiva;

•

Realização de ações de sensibilização para as boas práticas na utilização de equipamentos.

2.5 Emissões de águas residuais e pluviais
As águas residuais da MOLD-TECH são exclusivamente de origem doméstica (casas de banho, balneários
e refeitórios), uma vez que os banhos da linha de tratamento de superfície são encaminhados como
resíduos quando se encontram saturados, para entidades devidamente licenciadas para o efeito.
As águas residuais domésticas e as águas pluviais são recolhidas em redes próprias e descarregadas,
respetivamente, nos coletores públicos de águas residuais e pluviais, cuja gestão é da responsabilidade dos
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia.
Face às condições existentes, a descarga das águas residuais domésticas e pluviais da MOLD-TECH não
deverá resultar em impactes significativos sobre o ambiente no seu todo.
Estima-se uma descarga anual de água residual doméstica em 2017 de aproximadamente 1170 m3.

2.6 Emissões para a atmosfera
A Mold-Tech Portugal tem na sua instalação um conjunto de 20 fontes fixas associadas essencialmente a
equipamentos e processos produtivos que implicam a emissão de gases de combustão, emissão de
vapores, em especial, nas secções de Gravação Química dos moldes ou no Níquel Forming. Da totalidade
das chaminés existentes, apenas 6 têm necessidade de serem monitorizadas.
O histórico existente sobre as monitorizações das fontes referidas demonstra o cumprimento dos valores
limite de emissão para os parâmetros monitorizados. Estas fontes serão alvo de monitorizações periódicas
de modo a avaliar a conformidade das emissões com os limites legais estabelecidos.
Para além das fontes fixas, na Mold-Tech Portugal existem emissões difusas associadas aos processos de
tratamento de superfície (na sua maioria os banhos de tratamento já têm medidas de gestão, como sistema
de exaustão ou tela/tampa a cobrir o banho e controlo das condições de operação, mas existem alguns
pontos de escape), na aplicação do spray de prata eatividades de limpeza de moldes com produtos de
base solvente. Neste ultimo caso e como medida de redução das emissões difusas, a Mold-Tech Portugal
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tem vindo a apostar na substituição do método de desengorduramento dos moldes, onde inicialmente era
usado produto de base solvente, por um banho de desengorduramento de base aquosa. Acresce ainda o
armazenamento dos produtos de base solvente em condições adequadas, junto dos locais de utilização,
com o produto contido em embalagens de pequena quantidade bem fechadas e localizadas em armários
fechados com características anti-chamas.
Atendendo ao descrito, não se prevê a emissão de odores nocivos ou incómodos para a atmosfera nem a
existência de impactes ambientais significativos sobre o ambiente no seu todo.

2.7 Gestão de Resíduos
Os resíduos produzidos na Mold-Tech Portugal são recolhidos de modo seletivo, codificados, quantificados
e entregues a entidades licenciadas para a sua gestão, quer no transporte, quer no destino final, dando
cumprimento ao estabelecido no regime geral da gestão de resíduos.
Na Tabela 1 é apresentada uma descrição dos principais resíduos produzidos, em termos de tipologia e
quantidade.

Tabela 1 – Descrição e quantidade dos resíduos produzidos na MOLD-TECH
Quantidade produzida
anualmente (t)

Operação de
valorização /
eliminação (1)

Aparas e limalhas de metais

3,80

R13

Aparas de materiais plásticos

5,056

R12

487

D9/D15

Ácido nítrico

1,091

D15

Resíduos de desengorduramento contendo
substâncias perigosas

0,816

D15

Absorventes, materiais filtrantes, panos de
limpeza contaminados

0,477

D15

Embalagens contendo ou contaminadas por
resíduos de substâncias perigosas

0,552

R3

Embalagens de metal, incluindo recipientes
vazios sob pressão, com uma matriz porosa
sólida perigosa

0,500

R3

Carvão ativado usado

0,093

D9

Papel e cartão

1,00

R13

Plástico

1,00

R13

Resíduo

Líquidos de lavagem aquosos contendo
substâncias perigosas

(1)

Os R correspondem a operações de valorização e os D a operações de eliminação.
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A Mold-Tech Portugal dispõe de áreas específicas para o armazenamento dos resíduos gerados,
procedendo ao seu envio para entidades externas licenciadas para a sua gestão quando as quantidades
armazenadas assim o justificam. No envio dos resíduos para o exterior da unidade são utilizadas as Guias
de Acompanhamento de Resíduos, as quais são mantidas em arquivo atualizado em conjunto com a
restante documentação deste domínio.
Atendendo ao tipo de equipamentos e infraestruturas instalados na Mold-Tech Portugal para a recolha e
armazenamento dos resíduos gerados, bem como ao facto das operações de transporte, valorização e
eliminação dos resíduos a enviar para o exterior serem efetuadas por entidades devidamente licenciadas
para o efeito, não se afiguram como previsíveis quaisquer impactes significativos sobre o ambiente, nas
suas diversas componentes.
2.8 Controlo de Ruído
Em dezembro de 2015 a Mold-Tech Portugal realizou uma avaliação de ruído ambiental de acordo com o
Regulamento Geral do Ruído (RGR) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, e retificado
pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março, que permitiu verificar que a empresa dá
cumprimento aos limites legais aplicáveis nos pontos recetores nos três períodos de referência do RGR
(diurno, entardecer e noturno).
Foram avaliados 4 pontos de medição de ruído, Ponto 1, Ponto 2 e Ponto 3 que pretendem caracterizar o
ambiente sonoro junto dos conjuntos de recetores sensíveis identificados e potencialmente mais afetados
pelo ruído da unidade industrial, e o Ponto 4 com o objetivo de caraterizar a emissão sonora da Mold-Tech
Portugal.
De acordo com os resultados obtidos nas medições in situ, o ambiente sonoro dos recetores localizados na
envolvente da área da Mold-Tech Portugal, caracterizados pelos pontos de medição Ponto 1 a Ponto 3,
cumpre os limites legais (artigo 11.º do DL 9/2007), associados a recetores sensíveis (localizados no interior
da área industrial e não classificados) equiparados a Zona Mista.
Relativamente aos recetores localizados na proximidade, localizados em zona sensível, caraterizados pelo
ponto de medição Ponto 2, o ambiente sonoro não cumpre os respetivos limites legais essencialmente
devido ao ruído do tráfego rodoviário da Rua da Estrada (piso do tipo calçada grosseira) não podendo ser
atribuído ao funcionamento da Mold-Tech Portugal.
Relativamente ao ponto de medição Ponto 4, teve por objetivo caraterizar a emissão sonora dos
ventiladores/extratores da Mold-Tech Portugal, que são as únicas fontes sonoras significativas da referida
unidade para o exterior. Neste contexto, inserindo-se a unidade em área industrial (sem classificação) e não
se enquadrando no definido para recetor sensível, nos termos do RGR não tem limites legais a verificar.
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3. DESATIVAÇÃO DA INSTALAÇÃO
Não se prevê que as instalações da Mold-Tech Portugal venham a ser desativadas, nem parcial nem
totalmente.
Caso venha a acontecer, previamente à desativação será elaborado e submetido à aprovação da Agência
Portuguesa do Ambiente (APA, IP) um Plano de Desativação com o objetivo de adotar as medidas
necessárias e destinadas a evitar qualquer risco de poluição e a repor o local da exploração em estado
ambientalmente satisfatório e compatível com o futuro uso previsto para o local desativado.
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4. ADOÇÃO DAS MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
A Mold-Tech Portugal reconhece na gestão ambiental uma componente fundamental do seu sucesso
empresarial, promovendo a melhoria contínua do seu desempenho. Nesse sentido, a empresa tem vindo a
adotar um conjunto de medidas destinadas a reduzir o impacte das suas atividades para o meio ambiente,
as quais são resumidamente descritas.
Em toda a instalação
✓

Monitorização de diversos indicadores ambientais e o seu cumprimento.

✓

Existência de um plano de manutenção das instalações de modo a otimizar a sua eficiência
energética.

✓

Otimização de sistemas de iluminação.

✓

Estabelecimento de áreas específicas para armazenamento de materiais perigosos (produtos
químicos e resíduos).

No setor do tratamento de superfície
✓

Agitação dos banhos de tratamento.

✓

Existência de plano de manutenção de equipamentos e instalações onde se inclui plano de limpeza
do setor de tratamento de superfície.

✓

Prolongamento da vida dos banhos de tratamento, bem como conservação da sua qualidade,
monitorizando e mantendo os parâmetros dos banhos dentro de intervalos pré-estabelecidos;

✓

Controlo diário de parâmetros dos banhos de tratamento de superfície por testes laboratoriais
existindo Instruções de Trabalho estabelecidas para o efeito de forma a garantir o cumprimento com
as especificações e controlo de qualidade definidas pela Mold-Tech e clientes.

✓

Dosagem de reagentes é planeada em função da quantidade de superfície tratada diariamente.

✓

Implementação de lavagens sucessivas em contracorrente;

✓

Implementação de sistema de lavagem em circuito fechado, através do tratamento da água por
permuta iónica (linha Tribocoat).

✓

Otimização das lavagens por forma a minimizar o arraste.

✓

Controlo de qualidade dos banhos concentrados de modo a evitar sejam descarregados.

✓

Separação das águas residuais geradas no processo e seu envio para gestores de resíduos
autorizados para o efeito.

✓

Extração das emissões provenientes dos banhos de tratamento.

✓

Bacia de retenção em toda a linha de tratamento de superfície do Níquel Forming;

✓

Instalação de uma fase de desengorduramento de base não solvente para pré-tratamento das
peças.
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