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1 – Descrição 
                                                                

É uma composição de agentes decapantes, à base de ácidos inorgânicos e aditivos. Ferrugem média é 
transformada em fosfatos inertes sob o ponto de vista da corrosão, ferrugem profunda ou solta não é totalmente 
modificada, devendo ser removida antes do tratamento por meios mecânicos como: jato de areia, rebolos 
abrasivos, escova de aço, lixa, entre outros. 

 

2 – Principais usos 
 
É indicado para a preparação de superfícies metálicas enferrujadas para pintura, através da remoção da 
ferrugem e preparação da superfície para o recebimento de pintura de acabamento.  
Ideal para limpeza rápida, em áreas pequenas e superfícies na horizontal. 
 

3 – Características / Vantagens 
  

 Remove ferrugem e incrustações deixando a superfície limpa, tornando desnecessário o lixamento ou 
jateamento.  

 Remove também oleosidade.  

 Fosfatiza a frio. 
 

4 – Características 
 

Característica Unidade Método Resultado 

Aparência - Visual Liquido  

Densidade a 25°C g/cm³ IT – LAB 004 ~ 1,19 

pH - - Ácido 

Cor - Visual Límpido azulado 

 
5 – Instruções para utilização 

  
Usar escova de aço ou lixa para remover sujeira e ferrugem solta. 
 
Aplicar o Poliferrugem sobre a superfície com pincel, rolo, estopa, pano ou pulverizador. 
Deixar agir até a remoção total da ferrugem. 
Se necessário aplicar o Poliferrugem mais vezes. Isto dependerá da quantidade e da camada de ferrugem 
existente. Normalmente a ferrugem é removida rapidamente sendo um tempo de 10 a 20 minutos razoável para a 
remoção. Após a remoção da ferrugem, lavar imediatamente com água e secar a superfície, pois o Poliferrugem 
remove a ferrugem e ativa o metal da superfície. Assim, se a superfície ficar úmida, após a aplicação, a ferrugem 
poderá voltar rapidamente. Portanto é necessário, após a aplicação do Poliferrugem, cobrir rapidamente a 
superfície com o revestimento de acabamento ou proteger a superfície (até o acabamento final). 
A qualidade da tinta utilizada sobre o Poliferrugem é de extrema importância, uma vez que o Poliferrugem sendo 
um fundo atua como agente de ligação entre a superfície e a tinta. Portanto a tinta é que sofrerá a ação dos 
agentes externos; e quanto melhor for a qualidade da tinta, maior será a durabilidade da proteção. 
 
As ferramentas utilizadas na aplicação podem ser limpas facilmente com água. 

 
Atenção: O tratamento com Poliferrugem melhora a resistência do revestimento, especialmente no que diz 
respeito a aderência ao substrato. Nunca usar este produto em superfícies destinadas a receber pinturas com 
tintas ricas em Zinco. 
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6 – Versão disponível 
 

Produto Código Quantidade por embalagem 

Poliferrugem 0,5 lt                                          071678 0,5 LT 

 
7 – Estocagem e Validade 

 
O produto deve ser armazenado em sua embalagem original hermeticamente fechada, à temperatura ambiente 
(18 ºC a 25 ºC) em local seco, livre da exposição solar. Estas instruções são fundamentais para que os produtos 
não apresentem mudanças em suas propriedades. Nessas condições a validade do produto é de 12 meses, 
contando da data de sua fabricação.  

 
8 – Meio ambiente 

 
O derramamento ou vazamento pode ocasionar contaminação ambiental (solo e fontes fluviais), acionar 
imediatamente os órgãos de emergência nos seguintes contatos: 0800 707 7022 / 0800 172 020/ 0800 707 1767. 
  

9 – Precauções 
 
Como todo produto químico, este material deve ser manipulado seguindo as orientações de segurança do 
trabalho. Utilize equipamento de proteção individual (EPI) como luvas descartáveis, óculos de proteção, e 
máscaras contra vapores orgânicos. Manipule em locais frescos e ventilados. Feche as embalagens 
imediatamente após seu uso. 

 
10 – Descarte de embalagens 

 
Destinar as embalagens vazias para reciclagem. Em caso de sobra de produto, encaminhar ao destino 
apropriado segundo as normas vigentes. 
 

11 – Considerações finais 
 
As informações acima citadas são concedidas de boa-fé sem implicar em qualquer garantia, inclusive no que se 
refere a direitos de terceiros. Tal fato não exime o cliente da avaliação e testes de aplicação para o uso e 
processamento desejados. A aplicação, uso e processamento dos produtos fogem do nosso controle e são, 
portanto, de inteira responsabilidade do cliente. Garantimos, a qualidade dos nossos produtos dentro das nossas 
condições gerais de venda e dos limites de especificação. 
 

12 – Controle de Versão 
 

Versão do Documento Data Observação Responsável 

Inicial 10/2017 Versão inicial Marcelo/Daniele 
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