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Boletim Técnico – Divisão Osmose 

Osmose® K33 C 

PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL, POR QUALQUER MEIO OU TÉCNICA SEM A AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA MONTANA QUÍMICA S. A. 

DESCRIÇÃO    
 
 

OSMOSE® K33 C é um preservativo hidrossolúvel de ação fungicida e inseticida classificado quimicamente como Arseniato de Cobre 
Cromatado, tipo C – Óxido (CCA-C), nas concentrações 60%± 1,0 e 72,0%± 1,0 de ingredientes ativos. O OSMOSE K33 C é um 
preservativo puramente óxido, constituído por matérias-primas nobres, fabricado conforme o "Standard" P-5 da AWPA (American Wood 
Protection Association), e tem seu uso regulamentado no Brasil por meio das normas ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 
NBR 16.143, NBR 16201 e 16202, NBR 6236, NBR 7511, NBR 9480, NBR 7190, entre outras. 
 
   
FINALIDADE DE USO 
 
 

OSMOSE K33 C é indicado exclusivamente para o Tratamento Industrial realizado em Usina de Preservação de Madeira (UPM) a vácuo-
pressão. Protege a madeira contra o ataque de insetos xilófagos (cupins, brocas, carunchos, etc.), contra fungos apodrecedores e contra a 
destruição por perfuradores marinhos, como o Teredo e a Limnória. 
Utiliza-se o OSMOSE K33 C no tratamento preservativo de madeiras, sejam elas nativas ou de reflorestamento, como o eucalipto e o 
pinus, não importando a configuração final das peças: roliças, serradas, compensados, etc., em seus múltiplos e variados usos. A madeira 
tratada com CCA-C é utilizada na construção civil, no setor rural, no setor marítimo-fluvial, no setor de transportes, no setor de eletrificação 
e telefonia, na indústria e outros. 
 
 
COMPOSIÇÃO QUALI - QUANTITATIVA 
 
 

OSMOSE K33 C é produzido a partir de óxidos puros, de acordo com o seguinte padrão: 
 

OSMOSE K33 
TIPO C 

CROMO HEXAVALENTE 
(Calculado como CrO3) 

47,5% 

COBRE 
(Calculado como CuO)  

18,5% 

ARSÊNIO 
(Calculado como As2O5) 

34,0% 

 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
OSMOSE K33 C 60 é hidrossolúvel, líquido e de coloração castanho escuro. 
OSMOSE K33 C 72 é hidrossolúvel, de consistência pastosa e coloração castanha avermelhada. 
O processo de fixação destes preservativos se dá por meio de uma reação de óxi-redução preservativo/madeira, limitando a solubilidade 
destes uma vez ocorrida a fixação primária. 
Devido a sua característica hidrossolúvel, quando introduzido na madeira, seus componentes são microdistribuídos em todos os tecidos 
permeáveis da madeira, prolongando assim sua vida útil. 
OSMOSE K33 C,  dadas as suas características e por ser fabricado sob a mais rígida tecnologia de controles de processo e de matérias-
primas, confere à madeira preservada maior segurança em sua utilização, uma vez que: 
 

� não deixa resíduos superficiais na madeira tratada;  

� não exala vapores ou odores; 

� por ser um produto óxido, mantém inalterada a condutividade elétrica da madeira, fator de grande importância em postes para 

redes de energia elétrica e dormentes para ferrovia; 

� não altera a combustibilidade da madeira e não aumenta a corrosividade aos metais em contato com ela; 

� acabamentos de superfície aplicados em madeira preservada com OSMOSE K33 C apresentam uma durabilidade 

comprovadamente maior. 

 
 
PROCESSO DE TRATAMENTO 
 
 

O processo industrial de preservação pelo sistema vácuo-pressão em autoclave por célula cheia, associado ao preservativo mais eficiente, 
amplamente utilizado no mundo - o CCA tipo C - é aquele que apresenta a melhor relação custo x benefício. Proporciona alta durabilidade 
e grande diversidade de usos da madeira preservada com segurança ao usuário e ao ambiente. 
Além disso, é o processo de maior produtividade, que permite o controle de todas as etapas. No ciclo de tratamento as operações de 
vácuo e pressão realizadas na autoclave substituem o ar contido nas células das camadas permeáveis da madeira por solução de 
OSMOSE K33 C. 
As madeiras a serem preservadas deverão apresentar teor de umidade igual ou inferior a 30% e, preferen cialmente, 
dimensionadas e preparadas para seu uso final. 
Após o tratamento preservativo, recomenda-se que a madeira tratada com OSMOSE K33 C seja comercializada somente depois de 
ocorrida a fixação primária, cuja demora ocorre em função da temperatura ambiente. A 10oC, essa fixação demora 13 dias; a 25oC, demora 
3 dias (72 horas);  a 90oC demora 2 horas (120 minutos). 
Para obtenção de um tratamento preservativo seguro e de baixo custo pela aplicação do OSMOSE K33 C, tendo como meta a durabilidade 
da madeira, todas as especificações e/ou normas adotadas pela MONTANA QUÍMICA  devem ser seguidas. 
 
Para o tratamento de madeiras, cuja permeabilidade seja desconhecida, a Montana Química poderá realizar os testes de tratabilidade, 
orientando sobre a seleção e o envio dos corpos de prova a serem ensaiados. 
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Osmose® K33 C 

 RENDIMENTO 
 
O rendimento do  OSMOSE K33 C é proporcional à retenção especificada e ao volume de madeira tratável na peça, considerando: 
 

� a retenção de ingredientes ativos a ser atendida; 
� o volume de madeira tratável existente na peça (tanto o cerne como os nós, para a maioria das espécies, não absorve 

preservativo). 
 
A retenção de i.a. especificada é proporcional à agressividade da situação em que a madeira vai ficar exposta e deve atender aos valores 
mínimos indicados abaixo: 

ESPECIFICAÇÕES DE USO DO OSMOSE K33 C  – CCA-C 

Categoria de 
uso 

Condição de uso Exemplos de aplicação 

 
Retenção Mínima – kg 
de I.A./m 3 

  de madeira 
tratável 

 
 
 
1 

 
Interior de construções, fora do contato com o 
solo, fundações ou alvenaria, protegidos das 

intempéries, das fontes internas de umidade e 
locais livres do acesso de cupins subterrâneos 

ou arborícolas. 

 
Carretel, bobinas, embalagens 

(não descartáveis), 
 

 janelas, móveis, portas. 

 
4,0 

 
  6,51 

 
 
2 

 
Interior de construções, em contato com a 
alvenaria, sem contato com o solo ou 
fundações, protegidos das intempéries e das 
fontes internas de umidade. 

 
Assoalho, batentes, escadas 

 
 guarda-corpos, forros, soleiras, 

rodapés.  

 
4,0 

 
                 6,51 

 
 
3 

 
Interior de construções, fora do contato com o 
solo e protegidos das intempéries, que podem 

ocasionalmente, ser expostos a fontes de 
umidade. 

 
Corrimãos, lambris, vigas, 

colunas, estruturas de telhados. 

 
  4,0 

 
                  6,51 

 
 
 
4 

 
 

Uso exterior, fora do contato com o solo e 
sujeitos as intempéries 

 
Cercas, corrimãos, cruzetas3, 
deques, guarda-trilho, pergóla, 

playgound, parede, tabeira, 
telhas (shingles), tabeira. 

 
  4,0 

               
6,51 

 
 
 
5 
 

 
 
Contato com solo, com água doce ou sob 
outras situações favoráveis à deterioração, 
como engastes em concreto e alvenaria. 

 
Mourões 
 Postes  

Dormentes2 (3) 
 
Fundações permanentes1, torres 
de resfriamento, estacas vigas 

baldrame. 

 
6,5 
9,6 
9,6 

 
 

    6,5 – 12,81 

 
 

6 
 
 

 
 

Exposição à água salgada ou salobra. 

 
Colunas, defensas, fundações, 

pontes ou passarelas. 

 
 

24, 0(2) – 40,0 

Fonte: ABNT/NBR 16.143 
1) Componentes estruturais de difícil manutenção, reparo ou substituição, e críticos para o desempenho e segurança do sistema construtivo. 
2) Quando da aplicação do duplo tratamento com creosoto, consultar o Depto. Técnico da Montana Química. 
3) Cruzetas e dormentes: admite-se a utilização de madeiras nativas com cerne de alta resistência natural, sem limitação de alburno, desde que este apresente penetração total. 

 
ACONDICIONAMENTO 
 
 

OSMOSE K33 C 60: fornecido em tambores metálicos de 185 kg e 340   kg e contentores de 1.900 kg dotados de lacre de segurança e 
devidamente homologados. 
OSMOSE K33 C 72: fornecido em tamboretes metálicos de 100 kg dotados de lacre de segurança e devidamente homologados. 
    
Os produtos são fornecidos com qualidade assegurada por meio de certificado de análise, atestando o conteúdo de ingredientes ativos 
dentro do balanceamento químico padrão, conforme a AWPA. 
 
 
SERVIÇOS - ASSESSORAMENTO TÉCNICO 
 
A MONTANA QUÍMICA oferece serviços de pré e pós venda, assessoria e suporte para instalações, manutenção e reforma de 
equipamentos; executa análises de soluções, de madeira preservada e realiza ensaios de tratabilidade. Tudo isso voltado para a 
manutenção do alto padrão de qualidade do processo e produto madeira Osmopressurizada. A Montana Química também realiza 
treinamentos operacionais, fornece Manual de Operação e orienta para legislação pertinente. Realiza estudos e pesquisa de mercado e 
mantém um corpo técnico para desenvolvimento e aprimoramento de produtos elaborados com madeira preservada, que visam 
desenvolver o mercado da madeira tratada no país. 
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CUIDADOS NO MANUSEIO  
O produto OSMOSE K33 C – CCA-C, a solução preservativa e a madeira recém-tratada (até 14 dias após o tratamento) devem ficar fora 
do alcance de animais e crianças, bem como não devem manter qualquer contato  com alimentos sólidos ou líquidos. 
O recinto onde o produto é manuseado, suas soluções e a madeira recém-tratada (até 14 dias após o tratamento) devem ser bem 
ventilados e o operador deverá estar protegido com máscara semifacial ou facial com filtros para vapores ácidos, luvas, avental 
impermeável e óculos de proteção. Maiores detalhes são encontrados no rótulo do produto. 
 
Em caso de acidente e para descarte de embalagens e restos de produto, siga corretamente as instruções da bula. 
Para neutralização do produto concentrado ou de soluções, utilize 2,3 kg de "Neutralizante CH" , da Montana Quimica, para cada 1kg de 
ingrediente ativo  de OSMOSE K33 C derramado. O Neutralizante CH  é uma mistura de 90% de Óxido de Cálcio e 10% de Hidrossulfito 
de Sódio. Na falta desse produto, absorver OSMOSE K33 C com terra ou areia e posteriormente neutralizá-lo. Os resíduos devem ser 
recolhidos em recipientes metálicos (tambores de aço) ou de polietileno, identificados com a palavra TÓXICO. 
 
IMPORTANTE 
 
Siga atentamente as instruções do rótulo do produto para obter plena conformidade de utilização, segurança e eficiência do tratamento. 
O Manual de Operações de Usina apresenta orientações sobre prevenção de danos à saúde, higiene, segurança (EPIs), operações de 
diluição (Drum Flusher/Transferência) e armazenagem relacionadas ao produto. OSMOSE K33 C tem Classificação Toxicológica I (nas 
formas concentradas e solução). Deve ficar armazenado em local trancado, isolado de contato com alimentos, pessoas não treinadas e 
animais. 
A madeira Osmopressurizada com OSMOSE K33 C: 
a) pode ser colada com adesivo usualmente utilizado para madeira, não havendo comprometimento da aderência; 
b) pode ser manuseada normalmente após o prazo de fixação do produto, pois não exala odores ou vapores irritantes e não apresenta 
riscos de contaminação. Quando sujeita ao contato direto e frequente com pessoas ou animais domésticos, recomendamos a aplicação de 
um acabamento de superfícies, como Osmocolor ® Stain;  
c) não deve ser utilizada quando houver contato com alimentos sólidos ou líquidos, como por exemplo: tábuas de bater e cortar carne, pilão 
para socar temperos e cereais, silos para armazenagem de grãos, reservatórios de água potável, dutos, colmeias (as partes em contato 
com o mel) e interior de cabines da sauna; 
d) adquire coloração esverdeada e pode receber acabamentos (stains, tintas ou vernizes). 
 
INFORMAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL DE EMBALAGENS E SOBRAS DE PRODUTO 
 
Sobras de produtos ou soluções que não possam ser reutilizadas devem ser neutralizadas e destinadas de acordo com a legislação 
específica do local. Para neutralização do produto concentrado ou soluções utilize o “Neutralizante CH” da Montana Química S.A . 
As embalagens devem ser submetidas à tríplice lavagem com água e esta deve ser usada na preparação de novas soluções. Depois de 
lavadas, as embalagens devem ser perfuradas e amassadas. Assim, poderão ser encaminhadas para reciclagem. Não reutilize as 
embalagens vazias para nenhum outro fim. Observe as legislações estadual e municipal. 
Resíduos de madeira Osmopressurizada, quando não passíveis de reutilização, podem ser encaminhadas para fornos ou caldeiras para 
recuperação energética ou aterros industriais. 
Para sua utilização como biomassa, como substituto de combustível em fornos ou caldeiras é obrigatório que estes possuam um sistema 
de queima controlada cujas fornalhas operem com excesso de ar suficiente para combustão dos resíduos à temperatura mínima de 750°C 
e possuam equipamentos de controle de poluição do ar. É necessário que o forno ou caldeira esteja em dia com as respectivas licenças 
ambientais para esta finalidade. O aproveitamento energético destes resíduos ou mistura de resíduos e seus produtos deverão evitar 
danos e riscos à saúde humana e garantir a qualidade ambiental.  
 
NÃO PODEM SER UTLIZADOS COMO COMBUSTÍVEL EM FOGÕES,  LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, PEQUENOS FORNOS E 
CALDEIRAS, OU PARA QUALQUER TIPO DE QUEIMA A CÉU AB ERTO. 
 
 
OSMOSE®  K33 C  60 -Registro no IBAMA Nº 2324 
OSMOSE®  K33 C  72  -Registro no IBAMA Nº  004754 
 
OSMOSE® K33 C –  JANEIRO 2016                                                                                                      DRM / JV  

 

 
 

Montana Química S.A. 
Rua Ptolomeu, 674 CEP 04762-040 São Paulo – SP – Brasil 

Tel. (11) 3201-0200 Fax.: (11) 5521-2137 
e-mail: montana@montana.com.br – www.montana.com.br  

Para segurança operacional e plena efetividade do tratamento, leia atentamente as recomendações e siga todas as instruções contidas no rótulo que 
acompanha a embalagem do produto. 
As recomendações aqui mencionadas estão fundamentadas em normas nacionais e internacionais, em testes realizados com rigor e no conhecimento 
técnico de nossa equipe. Entretanto, não podemos assumir qualquer responsabilidade sobre trabalhos que não tenham sido executados sob nossa 
supervisão direta. 

 


