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FICHA TÉCNICA  
 

FERGROU – REMOVEDOR DE FERRUGEM 

REF. 01 0005 000 
 
 
DESCRIÇÃO:  
FERGROU é um desengordurante e desoxidante de ferrugem composto à base de ácidos, 

emulsionantes, estabilizantes, passivativos e hidrogeniónicos. 
 
CAMPOS DE APLICAÇÃO: 
FERGROU é essencialmente um desoxidante de óxidos ferrosos, que pelas suas características 

passivantes é altamente eficaz na remoção de ferrugem em pavimentos, pedras (mármores e granitos), 
cimentos, etc. Permite deixar as superfícies metálicas preparadas como prevenção, contra os agentes 
oxidantes, proporcionando uma ótima base de aderência a todos os primários. Não emite vapores tóxicos. 
Não é inflamável. É inativo em termos de cheiro.  

MODO DE UTILIZAÇÃO: 
Para a remoção de ferrugem em pavimentos ou fachadas: aplicar o FERGROU, deixar atuar de 5 a 10 

minutos esfregar com a ajuda de vassoura e lavar bem com água limpa. 
A operação deverá ser repetida até que desapareça completamente a mancha de ferrugem, devendo 
sempre efetuar-se um teste prévio numa pequena área. FERGROU poderá ser aplicado puro ou diluído 
até 10 partes em água, conforme o grau de incrustação. 
Para limpeza e proteção de ferro: FERGROU poderá ser aplicado manualmente á trincha ou por 

imersão. Após eliminação dos produtos oxidantes, deve deixar-se secar retirando os excessos do produto 
com um pano ou desperdício (Ref.06 0082/83 000).  
 
CARATERISTICAS: 

Aspeto: Líquido  
Cor: Incolor  
Densidade: NA  
pH (solução a 10 %) : <1,7  
Matéria Ativa: 39,0 - 41,0  

PRECAUÇÕES:  

Como se trata de um produto ácido, recomenda-se o uso de luvas de proteção.  
 
APRESENTAÇÃO COMERCIAL: 
O FERGROU é comercializado em embalagens de 1/4L, 1L e 5L. 

ARMAZENAGEM: 

Sem cuidados especiais, podendo alterar ligeiramente a sua coloração para tons de castanho durante o 
período de armazenagem, sem alterar as suas características físico-químicas.  
 

VALIDADE:  

O produto tem a validade de 12 meses conservado na embalagem original e respeitando as condições de 
Armazenagem. 
 
Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiencia devendo ser entendidos como orientação geral. 
Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas 
características. 
Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT. 


