
BOLETIM TÉCNICO DO ADITIVO DE GRAFENO 
 

O laboratório nacional de física do Reino Unido chamado National Physical Laboratory tem 
um centro de pesquisa dedicado ao grafeno chamado National Graphene Metrology Centre, e 
eles estabeleceram definições de iso standard para o grafeno.  

1. Número de camadas: 1 a 2 
2. Definição do produto 
3. Tamanho do floco: 0.5 a 10 micrometros 

 
Aplicação 

O grafeno é um aditivo fantástico para muitas indústrias Brasileiras como construção civil, 
agricultura, indústria automobilística, indústria têxtil, na fabricação de pneus de bicicleta, solas de 
sapatos e botas de construção, tanques e tubos, cerâmica, química, borracha, petróleo, refrigeração, 
cimentos, resinas, polímeros, fibras, espumas, tintas, lubrificantes, colas, etc. Tipicamente o aditivo de 
grafeno é misturado de 0.5 a 1% para ver o resultado da distribuição e disperção na mistura, é 
recomendável usar um microscópio com zoom de 500-2500 para ver. Cada indústria precisa fazer seus 
própios testes e descobrir e avaliar o desempenho de seu produto, para descobrir qual % de grafeno 
funciona melhor em sua mistura. As receitas e os efeitos das composições são um segredo da indústria 
usuária.  As oportunidades para empreendedores são imensas. O aditivo de grafeno é produzido pelo 
Amazonas Grafeno em grandes quantidades e está disponível a um preço acessível. Este grafeno 
consiste em microfolhas com 100,000 a 100,000,000 átomos de carbono em forma hexagonal. As folhas 
são extremamente fortes, flexíveis, rejeitam água, são condutivas e transparentes, resistentes a 
químicos, anticorrosivos, possui condutividade térmica, não tóxico, influencia a viscosidade,  
bloqueia a radiação, bloqueia o som e pode ser usado como barreira acústica, é a prova de fogo e é um 
excelente agente antibacteriano.  
 
Manuseio 

Verificar FISPQ 
 
Embalagem 

O grafeno é fornecido em sacos de plástico (polietileno de alta densidade, qualidade para 
alimentos); sacos de 1,5 kg 
 
Armazenamento 

Armazenar em áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas. Na embalagem original. 
 
Validade 

O aditivo de grafeno apresenta a seguinte validade:  
-5 anos após a data de fabricação = 60 meses 
 
Observação 

As informações contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento 
técnico. A Amazonas Grafeno está ainda em proceso inicial da empresa, entretanto algumas 
informações poderão ser acrecentadas a este boletim sem aviso prévio. 
 
 
 



 
 
 
 


