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NNEEUUTTRROOXX  

NNEEUUTTRRAALLIIZZAADDOORR  DDEE  FFEERRRRUUGGEEMM  

  

AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO::  Neutrox atua quimicamente sobre a ferrugem, transformando-a em fosfatos passivadores, 
melhorando a aderência de protetivos anticorrosivos e proteção da pintura sobre ele aplicado. Para superfícies ferrosas e 
enferrujadas, principalmente nas quais não é possível a remoção total da ferrugem, seja manualmente ou por processo 
abrasivo. 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO: Peças enferrujadas em geral: portões, grades, estruturas metálicas, equipamentos, máquinas, tubulações, 
funilarias, restaurações e equipamentos agrícolas, etc.  

MMOODDOO  DDEE  UUSSAARR::    

Preparo da Superfície: Elimine materiais oleosos, tintas, poeiras, etc. Remova apenas a ferrugem solta ou superficial, 
com auxílio de lixa, palha de aço ou escova de aço, conforme o grau de ferrugem.   

Utilização: Utilizado puro com pincel, evitar o uso de pistola e nebulizadores. Aplicar camada fina, para facilitar a 
secagem. Neutrox seca em cerca de 8 horas sob temperatura ambiente (20 / 25ºC). Em ambientes frios e úmidos, a 
secagem pode ser mais lenta, podendo aparecer manchas esbranquiçadas que não interferem no desempenho do 
produto.  

Para uma boa eficiência, é recomendado que, após seca, a superfície tratada seja lixada ou escovada superficialmente, 
de forma a remover possíveis excessos residuais do tratamento químico. Limpe com pano fuligens soltas. A superfície 
estará com aparência preta/acinzentada, pronta para receber aplicação de pintura com esmalte sintético, tinta PU, epóxi 
catalizada, etc. Para uma excepcional proteção, aplique GALVANOX (Galvanização à Frio).  

Ferrugem Acentuada: Neste caso, uma única aplicação pode não ser suficiente, persistindo resíduos de ferrugem. 

Remova novamente a ferrugem com lixas ou palha de aço, limpe com pano fuligens soltas, para em seguida aplicar o 
NEUTROX.  

Rendimento: 10 m2/litro, podendo variar em função da profundidade da ferrugem, modalidade de aplicação, 
temperatura, etc. 

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  FFIISSIICCOO  --  QQUUÍÍMMIICCAASS::  

AAssppeeccttoo LLííqquuiiddoo  TTrraannssppaarreennttee  VVeerrddee  CCllaarroo 

PPHH  ((55%%  HH22OO)) 11,,44 

DDeennssiiddaaddee 11,,007700  gg//ccmm³³ 

  

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

PPRREECCAAUUÇÇÕÕEESS::  Produto corrosivo e inflamável. Utilizar luvas, avental e óculos de proteção. Manusear somente em áreas 
ventiladas, não aplicar em superfícies quentes. No caso de contato com a pele e olhos, lavar com água em abundância. 
No caso de ingestão não induzir vômito. No caso de contato com os olhos ou ingestão, procure auxílio médico. Manter 
longe do alcance das crianças e dos animais. Não incinerar nem reutilizar a embalagem.   

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

  


