
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.

CENTAUR® 12x40
Carvão ativado granular catalítico

O CENTAUR 12x40 é um carvão ativado catalítico exclusivo que 
pode ser utilizado na fase líquida para a promoção de reações 
de oxidação, redução, decomposição, substituição e eliminação. 
Aplicações específicas incluem cloraminas e remoção de sulfeto 
de hidrogênio da água potável, água de processo e outras águas, e 
destruição de peróxido. 

A atividade catalítica e a capacidade de adsorção aprimorada dão 
ao CENTAUR 12x40 um bom desempenho em outras aplicações, 
como o tratamento de água do processo nas indústrias de 
engarrafamento e refrigerantes e no tratamento de água do aquário.

Descrição
O CENTAUR 12x40 é um carvão ativado virgem de fase líquida 
produzido a partir de carvão betuminoso usando um processo 
patenteado. Embora não seja impregnado com metais ou álcalis, 
ele exibe a funcionalidade catalítica desses materiais.

O produto é único, pois concentra reagentes por meio da adsorção 
e depois promove sua reação na superfície dos poros. Na maioria 
dos casos, o CENTAUR 12x40 pode ser reativado e não apresenta as 
preocupações de descarte associadas com os carvões impregnados. 

Este produto está em conformidade com a ANSI/AWWA B604 
(2005) – Carvão Ativado Granular e 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 Características / benefícios
• Combina uma estrutura de poros finos e uma alta atividade 

catalítica para maior adsorção de contaminantes residuais
• Não impregnado
• Alta dureza
• Projeto de equipamento simples (sem bombas ou adição de 

produtos químicos necessários)
• Menor tamanho do sistema em comparação com os carvões 

padrão; menores requisitos de investimentos
• Nenhuma preocupação de segurança com exotérmicos ou 

toxicidade como com carvões impregnados
• Aplicabilidade ampla, pode eliminar a adição de produtos 

químicos
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Especificações CENTAUR 12x40

Número do iodo, mg/g 825 (mín.)

Cinza, % peso 7 (máx.)

Umidade (como embalado), % peso 3 (máx.)

Número de abrasão 75 (mín.)

Densidade (aparente), g/cc 0,56 (mín.)

Diâmetro médio da partícula, mm 0,9 – 1,1

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

<Malha 40 US Mesh [0,425 mm] (PAN), % peso 4,0 (máx.)

Água ambiental Lago/aquário/
açude

Água para 
consumo humano 
(potável)

Filtragem 
Doméstica

Processos 
industriais

Lixiviado de 
aterro sanitário

Processamento 
de água

Águas 
residuais

Engarrafamento 
e cervejaria

Águas 
subterrâneas
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Considerações do projeto
O CENTAUR 12x40 destina-se principalmente ao uso em aplicações 
de fase líquida nas quais é desejada a maximização da reação 
catalítica. Dependendo do tipo de reagente, das concentrações e 
das condições do processo, o tempo de contato em sistemas de 
leito fixo é tipicamente inferior a sete minutos. 

Expansão típica de leito durante a retrolavagemQueda de pressão típica (CENTAUR 12x40)
Baseado em um leito retrolavado e segregado

A compra deste produto da Calgon Carbon Corporation inclui uma licença sob as 
seguintes patentes dos EUA: 5356849 e 5494869


