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GRITTAL®

VULKAN INOX
Granalha de aço inox



Qualidade e Serviço:
Faz parte da nossa filosofia de empresa acompa-
nhar e dar apoio aos nossos parceiros durante o 
processo de jateamento. Com prazer, ajudamos 
na escolha da granalha adequada e nos parâme-
tros de ajuste do equipamento. 
Para isso, o nosso centro técnico dispõe de 
diversas máquinas:
• Máquina de jateamento tipo Gancheira 
• Máquina de jateamento por ar comprimido 
• Cabine de jateamento móvel 
• Máquina de jato úmido
Nossos Vendedores Técnicos oferecem atendi-
mento gratuito „in loco“: 
• apresentação de análise granulométrica 
• inspeção de seu equipamento de jateamento 
• ajuste do processo de exaustão 
• controle e regulagem das turbinas
Nosso objetivo é otimizar o seu processo de 
jateamento em relação a custo e eficácia.

A Produção:
CHRONITAL e GRITTAL são fabricados através 
da fusão de sucatas selecionadas e de sucatas 
de aço inoxidável em 2 fornos por indução, com 
capacidade de 6 toneladas cada. As carac-
terísticas desejadas são alcançadas através 
do enriquecimento por elementos de liga. O 
CHRONITAL é enriquecido com Cromo e Níquel, 
enquanto o GRITTAL é enriquecido principal-
mente com Cromo. Por fim, o metal derretido é 
pulverizado. O CHRONITAL esférico, obtido desta 
maneira, é então secado, peneirado e embala-
do. O granulado para o GRITTAL patenteado é 
endurecido em atmosfera com gás inerte e em 
seguida é quebrado. O GRITTAL, livre de ferru-
gem e angular, também é peneirado e embalado. 
O uso dos nossos materiais não afeta a saúde.

A Empresa:
Fundada em 1985 e reconhecida internacio-
nalmente, a VULKAN INOX GmbH produz e 
distribui granalhas de aço inoxidável e granalhas 
especiais. Mundialmente, a VULKAN INOX GmbH 
possui mais de 70 funcionários e mais de 30 
representantes fora da Alemanha. Atualmente, 
exporta mais de 70% da sua produção. Como 
parceira de confiança, a Vulkan Inox oferece:
• o mais moderno processo de fabricação
• desenvolvimento de produto orientado  
 para o usuário
• Qualidade Assegurada
• suporte nos processos de desenvolvimento
• confiabilidade de entrega
• controle de processo gratuito
• um sistema de gestão de qualidade  
 segundo a ABNT NBR ISO 9001:2008
• um sistema de gestão ambiental segundo  
 a ABNT NBR ISO 14001:2004





CHRONITAL®

Granalha de aço inox

Aplicações: 
Limpeza, rebarbação, acabamento  
final, tratamento de superfície
•	 Fundição de peças em alumínio
•	 Fundição de metais não-ferrosos e 

ligas especiais (zinco, etc.)
•	 Fundição, microfusão e forja de aço 

inox
•	 Máquinas, equipamentos e 

estruturas em aço inox
•	 Indústria de pedras naturais e 

concreto
    
CHRONITAL oferece as 
seguintes vantagens: 
•	 Maior durabilidade
•	 Menor tempo de jateamento
•	 Superfície com acabamento 

inoxidável e brilhante
•	 Superfícies livres de oxidação
•	 Menor custo de manutenção e de 

despejo de resíduos
    
Jateamento de metais:
•	 Maior eficiência na rebarbação
•	 Tempos de jateamento mais curtos
•	 Acabamento de superfície perfeito
•	 Superfície livre de oxidação  
    
Jateamento de pedras:
•	 Acabamento de peças e estruturas
•	 Superfícies antiderrapantes
•	 Excelente aparência do acabamento



GRITTAL®

Granalha de aço inox

zincado

jateado

revestido

Aplicações: 
Limpeza por jateamento, rebarbação, 
preparação de superfície antes do 
revestimento, corte de pedras através 
de teares.

• Fundição de peças em alumínio
• Fundição de metais não-ferrosos e 

ligas especiais (zinco, etc.)
• Fundição, microfusão e forja de aço 

inox
• Máquinas, equipamentos e estrutu-

ras em aço inox
• Indústria de pedras naturais e con-

creto

GRITTAL oferece as seguintes 
vantagens: 
• Maior durabilidade
• Menor tempo de jateamento
• Superfície com acabamento inoxi-

dável e brilhante
• Superfícies livres de oxidação
• Utilização em equipamentos de ja-

teamento pneumáticos ou turbinados
• Menor custo de manutenção e de 

despejo de resíduos

Jateamento de metais:

• para rebarbação eficaz

• para acabamento de superfície 
perfeito

• para preparação de superfícies antes 
do revestimento

• Forte poder de remoção de carepa  

Jateamento de pedras:
• para superfícies com jateamento de 

precisão ou jateamento de estruturas
• para superfícies antiderrapantes
• para um efeito visual cintilante



CHRONITAL®

Consumo relativo e desperdícios em comparação com
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CHRONITAL®

CHRONITAL poderá ser utilizado em todo processo de jateamen-
to de metais não-ferrosos, como alumínio, zinco, latão, bronze, 
aço inox e aços especiais, com objetivo de limpeza, rebarbação, 
acabamento e efeito shot peening.
CHRONITAL destaca-se ainda por sua esfericidade, compactação 
e disponibilidade granulométrica, proporcionando baixo consumo, 
alto rendimento e menor desgaste do equipamento com menor 
custo operacional.
CHRONITAL para jateamento de pedras naturais e concreto ofe-
rece superfície livre de oxidação, não permitindo o aparecimento 
de manchas provenientes de oxidação ferrítica, mantendo ainda a 
rugosidade uniforme.
Todo processo de jateamento com CHRONITAL 
é ecologicamente correto.        

Granalha de aço inox, resistente à oxidação, esférica
Análise química: C ~ 0,17%, Cr ~ 18%, Ni ~ 10%
Densidade:  ~ 4,7 g/cm3 

Dureza:  Nova ~ 300 HV (~ 30 HRC), 
                  Operacional ~ 475 HV (~ 47 HRC)
Microestrutura: Austenítica

Embalagem: 
Embalagens plásticas de alta resistência com 25 kg, em pallet com 
500 kg. Sob encomenda: Big Bag de 1.000 kg, barril de 750 kg ou 
balde plástico de 25 kg.

Encomenda: 
Granulometrias específicas poderão ser fornecidas sob encomenda.

Assistência técnica: A VULKAN INOX oferece a seus clientes 
um serviço especializado de suporte e assistência técnica no de-

senvolvimento e utilização 
das granalhas de aço inox 
CHRONITAL e GRITTAL.

PRODUTO ECO-
LOGICAMENTE 

CORRETO.



GRITTAL®

Consumo relativo e desperdícios em comparação com
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 CHRONITAL GRITTAL GH GRITTAL GM mm

 S 10 GH 10 GM 10 0,05 - 0,20

  S  20 GH  20 GM  20 0,09 - 0,32

 S  30 GH  30 GM  30 0,14 - 0,50

 S  40 GH  40 GM  40 0,40 - 0,80

 S  50 GH 50 GM  50 0,60 - 1,00

 S  60 GH  60 GM  60 0,70 - 1,25

 S  100 GH  100 GM  100 1,00 - 1,40

 S  150 GH  150 GM  150 1,25 - 1,70

 S  200 GH  200 GM  200 1,40 - 2,00

 S  300 GH  300 GM  300 1,70 - 3,00

Análise granulométrica.

GRITTAL®

Granalha inoxidável fundida em liga de aço de Cromo, angular 
Análise química: C ~ 2%, Cr 30 - 33 % 
Densidade: ~ 4,1 g/cm3

GRITTAL GH (fabricação patenteada)
Dureza: ~ 800 HV (~ 64 HRC), endurecida e quebrada 
Microestrutura: Martensítica com Carbonetos de Cromo
GRITTAL GM
Dureza: ~ 660 HV (~ 58 HRC), quebrada 
Microestrutura: ferrita D com carbonetos de cromo

GRITTAL é a alternativa mais econômica para os abrasivos mine-
rais, e cumpre todos os requisitos com relação a desempenho de 
jateamento e a superfície livre de corrosão.
GRITTAL oferece claras vantagens adicionais em termos econômi-
cos e ecológicos. A alta durabilidade desta granalha de aço inox 
angular diminui a quantidade utilizada em um fator de 30 – 100 e, 
com isto, minimiza também a quantidade de despejo de resíduos.
A grande durabilidade proporciona uma mistura operacional que 
mantém a rugosidade constante, garantindo a adesão dos revesti-
mentos à superfície jateada.
GRITTAL proporciona uma condição de jateamento sem pó, facili-
tando o controle da granalha e melhor visualização do jateamento 
pelo operador.
GRITTAL pode ser utilizado tanto em equipamentos de jato manual 
por ar comprimido, como também em equipamentos de turbina.  

Jateando com óxido de alumínioJateamento com GRITTAL

 óxido de alumínio GRITTAL

9000 kg
5000 kg

3530 peças por ano

˜ 1,4 kg / Container
10
1

82 % menor
72 % menor

50 min. / Container

˜ 4 Meses

6000 kg
175000 kg

3530 peças por ano

˜ 50 kg / Container
1
3

70 min. / Container

˜ 1 Mês

Carga inicial

Consumo por ano

Produção do container

Consumo

Fator de preço

Fator de custo

Custos de despejo

Custos de reparo

Tempo de jateamento

Durabilidade do bico

Sucesso com GRITTAL:  
Exemplo de custo de jateamento em containeres / ano

Diversas granulometrias disponíveis
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www.vulkan-inox.de

Head Office
VULKAN INOX GmbH

Gottwaldstr. 21
45525 Hattingen - Germany

Phone: + 49 (0) 23 24 / 56 16-0
Fax: + 49 (0) 23 24 / 5 34 70

info@vulkan-inox.de
www.vulkan-inox.de

Deumex do Brasil
Praça Dr. Osvaldo Varoli  

-01 Parque Sao Domingos
São Paulo, SP, 05124-030 
Tel: +55 (0) 11 3774-7140
vendas@deumex.com.br

www.deumexdobrasil.com.br

Parcerias no mundo
A VULKAN INOX mantém com seus clientes 
parcerias intensivas e orientadas para o
longo prazo. O trabalho conjunto inclui 
também o auxílio para operar equipamentos,
assim como suporte e treinamentos 
frequentes na empresa. Para isso, a VULKAN
INOX conta com uma rede de mais de 30 
representantes que firmam a sua presença
global.


