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SSUUTTAAXX  CCOONNVVEERRTT  

PPRRIIMMEERR  CCOONNVVEERRTTEEDDOORR  DDEE  FFEERRRRUUGGEEMM  

  

AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO::  Elimina a ferrugem, convertendo-a num fundo preto, resistente e protetor (primer), dispensando o 

lixamento e outros fundos. Possui proteção acrílica, que garante maior adesão e resistência. Suporta até 100ºC após 

secagem.   

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO:: Para qualquer material enferrujado, como: ferro de construção, estruturas metálicas, máquinas 

equipamentos, portões, cadeiras, reparos domésticos, manutenção de equipamentos industriais, equipamentos agrícolas, 

etc. Rendimento: 6 m2/litro.  

MMOODDOO  DDEE  UUSSAARR::  Antes de aplicar o produto, remova com espátula ou escova de aço, a ferrugem solta ou grossa, tinta 

velha e sujeira. Eliminar a oleosidade com desengraxante SUTAX POWER CLEANING. Aplique o produto puro sobre a 

superfície enferrujada, com pincel, rolo ou imersão. Aguardar 5 horas para secagem da primeira demão. É necessária 

aplicação da segunda demão do SUTAX CONVERT. Aguarde 12 horas para posterior aplicação de tinta de acabamento, 

como esmaltes sintéticos, tinta PU, tintas epóxi catalisadas, etc. Testar antes a compatibilidade da tinta com o SUTAX 

CONVERT. Caso a superfície tratada com SUTAX CONVERT molhar antes da cura, aplique novamente o produto.   

OObbsseerrvvaaççõõeess::   
 Não colocar o pincel sujo de ferrugem, dentro do frasco de SUTAX CONVERT. Separe em outro recipiente 

plástico, a quantidade a ser utilizada, descartando o que sobrar. 
 Limpar com água, os utensílios utilizados, antes da secagem do SUTAX CONVERT.  

 

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS    FFÍÍSSIICCOO  ––  QQUUÍÍMMIICCAASS::  

EEnnssaaiiooss  NNoorrmmaass  RReessuullttaaddooss  

AAssppeeccttoo  VViissuuaall  LLííqquuiiddoo  VViissccoossoo  MMaarrrroomm    

DDeennssiiddaaddee  aa  2200ººCC  NNBBRR  77114488  11,,0055  gg//ccmm³³  

PPeellííccuullaa  VViissuuaall  PPrreettaa  ee  RReessiisstteennttee  

SSeeccaaggeemm  aaoo  ttooqquuee  VViissuuaall  55  hhoorraass    

SSeeccaaggeemm  TToottaall  VViissuuaall  1122  hhoorraass  

PPhh  MMTT--66  33    

OOddoorr  --  PPiiccaannttee    

  

EEMMBBAALLAAGGEENNSS: 500 ml, 1 litro, 5 litros, 20 litros, 50 litros e 200 litros.  

PPRREECCAAUUÇÇÕÕEESS:: Produto corrosivo. Trabalhar com EPI´s (luvas e óculos de segurança). Não ingerir. Evitar contato 

prolongado com a pele. Em contato com os olhos, lave com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha 

fora do alcance de crianças e animais. Para maiores informações de segurança, solicite a FISPQ do produto.  

VVAALLIIDDAADDEE:: Acondicionado em lugar fresco e seco – 24 meses.  


