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FICHA TÉCNICA  
 

FERRUGIN – Removedor de Ferrugem 

REF. 01 0020 000 
 
 
DESCRIÇÃO: 
FERRUGIN é um removedor desencrustante de ferrugem em de superfícies por ferrosas. É de fácil 

aplicação e atuação eficaz, removendo toda a ferrugem.  
 
COMPOSIÇÃO: FERRUGIN é formulado á base de ácidos e tensioativos. 
 
CAMPOS DE APLICAÇÃO: 
FERRUGIN destina-se à preparação e limpeza de superfícies metálicas para posterior pintura. 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO: 
O FERRUGIN deve ser aplicado tal e qual a sua forma de fornecimento. Este pode ser aplicado por 

imersão, pulverização ou trincha. Após aplicação, aguardar 2 a 3 horas para que o FERRUGIN possa 
atuar e, de seguida, esfregar com ajuda de escova de aço e lavar a superfície com água limpa. Se 
necessário, repetir a aplicação até à remoção completa de toda a ferrugem. 
 
CARATERISTICAS: 

Aspeto: Líquido  
Cor: Incolor 
Aroma: Inodoro 
 
PRECAUÇÕES:  

Dado que se trata de um produto com base ácido, recomenda-se o uso de luvas e óculos de proteção. 
Em caso de contacto com a pele deve-se lavar imediata e abundantemente com água.  
 
APRESENTAÇÃO COMERCIAL: 
O FERRUGIN é comercializado em embalagens de 200ml, 500ml,L, e 5L. 

ARMAZENAGEM: 

O produto deve ser armazenado nas embalagens originais, bem fechadas e em local seco, bem ventilado 
e longe de fontes de calor e da luz solar. 
 
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. A Grouht reserva o direito de alterar os dados que contam nesta ficha sem qualquer aviso prévio. 
Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT. 
 
 


