
TANINO NATURAL® MADEIRA                                          
Pré-curtente, auxiliar curtente e recurtente natural. 
 
COMPOSIÇÃO 

Polímero natural condensado. 
 
APARÊNCIA 

Pó fino, amorfo, castanho. 
 
CARACTERÍSTICAS  

• pH (1:10)  5,5 a 7,5. 

• Concentração em sólidos  95% ± 1,00. 

• Dispersibilidade em água (60ºC)  Excelente. 

• Caráter iônico  Aniônico. 

 
COMPATIBILIDADE IÔNICA 

• Solução de sais neutros  Compatível 

• Solução de ácidos 

• Solução de sais metálicos básicos 

 Pode haver precipitação 
Pode haver precipitação 

• Corantes e engraxantes aniônicos  Compatível 

• Taninos vegetais e sintéticos aniônicos  Compatível 

• Resina acrílica  Pode haver precipitação 

• Produtos catiônicos em geral  Incompatível 

• Tensoativos não-iônicos  Compatível 

 
APLICAÇÃO 

• Pré-curtente e auxiliar curtente para solas e atanados. Recurtente de couros ao cromo e atanados.  
 

AÇÃO 

• TANINO NATURAL®
 MADEIRA é resultado de intenso trabalho de desenvolvimento do laboratório de pesquisa 

da Mogiana, sobre a molécula de lignina do eucalipto, originando um tanino vegetal com características 
especiais aplicável ao pré-curtimento, curtimento de couros vegetais e recurtimento de todos os tipos de couros. 
A tecnologia inovadora utilizada deu origem a um produto versátil e de fácil aplicação, com resultados 
excelentes em relação a qualidade dos artigos, assim como no seu custo dos processos. 

• TANINO NATURAL®
 MADEIRA proporciona um couro mais compacto em comparação aos taninos de acácia, 

quebracho e castanheiro, além de tornar as peles mais cheias na região dos flancos (barriga). 
• TANINO NATURAL®

 MADEIRA é um recurtente suave, conferindo aos couros poros mais fechados e queima 
em agradável tom madeira.  

• TANINO NATURAL®
 MADEIRA atribui excelente comportamento ao lixamento. 

• TANINO NATURAL®
 MADEIRA confere aos couros tingibilidade uniforme e boa vivacidade as cores. 

 
SEGURANÇA 

• Manipulando-o de forma correta e observando-se as medidas de precaução, proteção e higiene necessárias 
para os trabalhos com insumos químicos, assim como as instruções contidas na ficha de segurança, o produto, 
segundo experiências realizadas até o momento, não origina nenhum tipo de dano à saúde. 

 
ARMAZENAMENTO 

• Em locais limpos, secos, arejados e ao abrigo do sol. 

• Conservar fechadas as embalagens em uso. 
 
 
 
 
 
 
 
As sugestões, informações e recomendações contidas neste catálogo correspondem ao nosso atual estágio de conhecimento e se baseiam em bons e reais resultados de 
experiências anteriores. Tem a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não garantem características específicas do produto ou de suas 
aptidões para aplicações definitivas. A utilização do produto deverá levar em conta a realidade da produção e aos demais materiais empregados, ficando responsável pela 
observância das disposições legais. Direitos de propriedade industrial ou comercial devem ser respeitados. A garantia do produto obedece à legislação em vigor.  
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