
Ficha de dados

Mensagem de segurança

O carvão ativado úmido pode depletar o oxigênio do ar em espaços fechados. Se for 
necessário usar em um espaço confinado, deve-se seguir os procedimentos para o 
trabalho em um ambiente deficiente em oxigênio.

CANE CAL® 12x40
Carvão ativado granular

Descrição
O CANE CAL é um carvão ativado granular virgem destinado 
ao tratamento de bebidas alcóolicas de cana-de-açúcar. Além 
da capacidade de descoloração disponível numa alta área de 
superfície do carvão ativado, o CANE CAL também tem capacidade 
de controle de pH como resultado da incorporação de magnesita 
dentro dos grânulos de carvão. O CANE CAL é usado em leitos 
fixos e móveis igualmente, para descoloração contínua, após o 
quê o carvão saturado pode ser termicamente reativado para uso 
repetido. O tamanho de partícula de 12x40 foi selecionado para 
fornecer alta taxa de adsorção, com baixa resistência a vazão com 
bebidas de viscosidade média. 

O CANE CAL é feito de classes selecionadas de carvão betuminoso 
combinado com aglutinantes adequados para proporcionar dureza 
superior e vida longa. Produzido em condições rigidamente 
controladas por ativação de vapor de alta temperatura e 
reaglomerado, esse carvão fornece alta área de superfície, 
grande volume de poros, alta densidade e uma estrutura de 
poros ideal para a adsorção de corpos de cor da solução. Este 
produto está em conformidade com os requisitos de carvão 
ativado, conforme definido pelo Código de Produtos Químicos 
Alimentícios (Food Chemicals Codex, FCC) (8ª edição) publicado 
pela U.S. Pharmacopeia.

Aplicações
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Alimentos e 
bebidas

Óleos comestíveis Adoçantes

Glicerina Adoçante de 
milho

Especificações CANE CAL 
12x40

Diâmetro médio da partícula, mm 0,80 – 1,00

Número do melaço 210 (min.)

Umidade (como embalado), % peso 2 (máx.)

Número de abrasão 65 (min.)

Densidade (aparente), g/cc 0,54 (mín.)

Magnésio [como MgO] (calculado), % peso 5 – 8

Malha 12 US Mesh [1,70 mm], % peso 5,0 (máx.)

< Malha 40 US Mesh [0,425 mm] (PAN), % peso 5,0 (máx.)

Características/benefícios
• Carvão betuminoso de grau metalúrgico reaglomerado
• Fabricado com magnesita
• Produto granular uniformemente ativado
• A reaglomeração cria poros de transporte ideais para adsorção 

mais rápida
• Alta resistência mecânica resultando em excelente desempenho 

de reativação, baixa perda por atrito durante o manuseio e 
minimização da geração de finos em operações que exigem 
retrolavagem

• Produz uma estrutura de poros fortemente adsorvente, ideal 
para a adsorção de corpos de cor

• A incorporação de magnesita na estrutura mecânica dos 
grânulos fornece uma proteção contra a queda de pH que 
acompanha os carvões ativados granulares

• Operação mais limpa e eficiente do que com carvões em pó
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Queda de pressão típica 
Queda de pressão com vazão descendente através de um leito de CANE CAL 12x40

Expansão típica do leito
Expansão do leito durante a retrolavagem do CANE CAL 12x40 com água

Considerações do projeto
A vazão, o tempo de contato necessário para alcançar a remoção 
de contaminantes desejada, a viscosidade e a temperatura do 
líquido devem ser levados em consideração no projeto de um 
sistema de carvão ativado eficiente e econômico. A queda de 
pressão por pé de profundidade de leito para o carvão CANE CAL 
12x40 é mostrada para diferentes viscosidades de líquidos.


