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FICHA TÉCNICA

COMPOSIÇÃO

 Solução aquosa de ácido orgânico ortofosfórico e aditivos.

PRECAUÇÕES E CUIDADOS

EMBALAGEM

29.309.019

VALIDADE

Validade por 24 meses a partir da data de fabricação indicada na embalagem, se em 

embalagem não aberta. 

PROPRIEDADES
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5Litros: cx/ 4 unidades
20 Litros: 1 unidade

MULTI REMOVEDOR DE FERRUGEM

NCM

 Produto pronto para uso que pode ser aplicado por imersão, pincel 
ou pulverizado. 
Elimina a ferrugem de peças metálicas, a oleosidade e fosfatiza deixando a peça 
pronta para ser protegida.  De aplicação fácil e segura, não agride a superfície das 
peças tratadas, não ataca plásticos, borrachas e nem a superfície pintada. Ideal para aplicação em 
peças de desenho simples ou complexo.

 Produto ácido com característica corrosiva. Não usar sem luvas e óculos de proteção! No caso de contato 
com a pele lavar com água e sabão. No caso de contatos com os olhos, lavar com água abundante. 
No caso de ingestão não induzir vômito. Nos dois últimos casos procurar imediatamente auxílio
médico, informando sobre a natureza do produto.
 Manter longe do alcance das crianças e animais. Não incinerar nem neutralizar a embalagem

 O produto vem pronto para uso; basta colocar em um recipiente e imergir a peça ou objeto 
completamente e deixar agir por um período de 30 minutos a 24h, a depender do nível de 
impregnação da ferrugem;
Pode também ser aplicado com pincel , rolo ou pistola . Deixe agir por 2 minutos. Usar uma bra ou 
escova de cerdas plásticas para acelerar e facilitar a remoção. Finalize com pano seco para limpeza; 
Repita o processo se necessário . 

DICA: Pintar, proteger ou aplicar óleo anti corrosivo para evitar nova corrosão e aumentar 
a vida útil do material. 

1Litro: cx/ 6 unidades

5L AGITE O PRODUTO
ANTES DE USAR

LEIA ATENTAMENTE 
O RÓTULO ANTES DE
USAR O PRODUTO

MULTI
REMOVEDOR
DE FERRUGEM

3 EM 1

Remoção de ferrugem em peças detalhadas e 
com vários graus de oxidação.

FOSFATIZANTEDESENGRAXANTE REMOVEDOR

SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS

SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS

   20L

MULTI
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DE FERRUGEM

3 EM 1
FOSFATIZANTEDESENGRAXANTE REMOVEDOR

Remoção de ferrugem 
em peças detalhadas e 
com vários graus de 
oxidação.
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