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FICHA TÉCNICA

NOME DO PRODUTO: CONVERTOR DE FERRUGEM

DESCRIÇÃO:  produto  a  base  de  mistura  de  produtos  químicos  conforme tabela
abaixo.  Indicado  para  eliminar  a  ferrugem  e  preparar  superfície  para  pintura,
dispensando a utilização de outros produtos, como removedores e fosfatizantes. 

O convertedor de ferrugem elimina a ferrugem e forma uma película que previne a
corrosão,  além de facilitar  a aplicação de tintas e vernizes.  Pode ser  aplicado em
qualquer  estrutura  ou  superfície  de ferro,  zinco,  cobre  e  outros  metais.  O uso do
convertedor elimina totalmente a necessidade de lixamento e jateamento.  

Nome Químico Faixa de concentração Número CAS

Extrato orgânico 3 a 15% 92456-58-1

Ácido orgânico 2 a 10% 77-92-9

Copolímero acrílico 5 a 20 % Não aplicável 

Aditivo 3 a 15% 111-76-2

Quanto a sua propriedade fisioquímico:

Aspecto: liquido de cor rosada 

Odor: próprio

pH: entre 2,5 a 2,9

ponto de fusão/ponto de congelamento: não disponível 

ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura: não disponível 

ponto de fulgor: não aplicável, produto não inflamável.

Taxa de evaporação: não disponível

Inflamabilidade: não aplicável 

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: não aplicável 

Pressão de vapor: não aplicável 
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Densidade de vapor: não aplicável

Densidade absoluta a 20°: 1,025 a 1,035 g/cm³

Solubilidade: totalmente solúvel em água.

Coeficiente de partição-n-octanol/água: Não disponível

Temperatura de auto ignição: não disponível  

Viscosidade: não disponível.

CARACTERISTICAS TÉCNICA DO PRODUTO:

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:  Extrato  orgânico,  Ácido  orgânico,  Copolímero  acrílico  e
Aditivos.

DENSIDADE APÓS SECAGEM: não aplicável 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO: não aplicável 

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO: não aplicável

NORMATIZAÇÃO:Fabricado em conformidade com ABN 15575.

PREPARO:

Produto pronto para uso.

2 horas após sua aplicação já e permito fazer acabamento com tintas e vernizes.

APLICAÇÃO:

Certifique-se de que a base esteja firme, limpa e seca;

Cuidado com presença de pó, óleo, tinta ou resíduos pois podem comprometer a boa
aderência do Convertedor;

Não  aplicar  sobre  superfície  à  base  de  cimento,  que  não  esteja  completamente
curado;

Só utilizar recipiente limpo.
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PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE:

Cada litro rende 8 a 12 m²

EMBALAGEM:  embalagem em balde plástico disponível em 1 litro, 3,6 litros e 18
litros.

MANUSEIO:

Mantenha as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e animais.

Em caso de inalação do produto ou contato com os olhos, lave o rosto com água
corrente e procure o médico imediatamente.

Em recinto fechado, recomenda-se o uso de máscara de proteção.

ARMAZENAMENTO:

Mantenha o produto, em sua embalagem original fechada, sobre estrado de madeira
em local seco e arejado.

VALIDADE: 12 meses conforme após a data de fabricação impressa na embalagem. 
Após aberto uso imediato.

Químico Responsável Ismael Seixas.

CRQ-PE: 1.202.482 


