
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Para outras informações: 
Solicite literatura do produto e Fichas de Instrução de Segurança do Produto Químico, ou ligue para (+55) 18 3221-6900. 
Ou visite o nosso website em: www.industriasquimicas3poderes.com.br. 
  
As informações contidas nesta Ficha Técnica correspondem a dados coletados em diversas referências de conceituada credibilidade, e refletem nosso 
melhor conhecimento para manuseio deste produto sobre condições normais, entretanto a 3 PODERES Industrias Químicas não fornece garantias a respeito 
das informações aqui apresentadas, portanto as mesmas devem ser utilizadas como referencial sujeito a questionamentos, não se responsabilizando por 
qualquer dano que eventualmente venha a ocorrer pelo uso dessas informações. 

 

Especificações Técnicas 
 
Neutralizador de Ferrugem e Fosfatizante 
 
1. DESCRIÇÃO 
 NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM é um desoxidante, fosfatizante e decapante, tripla ação, base água, e prático, é 
um líquido de fácil aplicação, para fosfatização a frio de metais ferrosos. O tratamento com NEUTRALIZADOR DE 
FERRUGEM 3PODERES transforma quimicamente tanto o metal quanto os óxidos nele existentes, deixando a superfície 
inerte do ponto de vista da corrosão, e tornando-a apta a receber qualquer tratamento anticorrosivo. NEUTRALIZADOR DE 
FERRUGEM 3PODERES elimina a possibilidade da ocorrência deste fenômeno, devido a uma reação química que 
transforma a ferrugem (óxido de ferro) em fosfatos inertes, permitindo que as pinturas tenham o máximo de seu desempenho. 
  
2. APLICAÇÃO 
                 Foi desenvolvido para tratamento de ferrugem em superfícies que necessitam da remoção da ferrugem. Remove a 
ferrugem, fosfatiza e proporciona melhor aderência a posterior pintura. Largamente usado na industria metalúrgica, chapas 
em geral, ônibus, aviões, veículos, e toda superfície que houver necessidade de remoção de ferrugem. Não ataca metais 
como:alumínio, cádmio, ferro, latão, cobre, aço. Não é recomendado seu uso sobre cromados ou niquelados. Antes de 
receber NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM 3PODERES, a superfície a  ser tratada devera sofrer uma pré-limpeza para 
remoção de sujidades como materiais oleosos, tintas, e outros tipos de sujeiras. No caso de ferrugem acentuda, devera ser feito 
uma pré-remoção   com lixas, palha de aço ou escovas de aço 
 
3. INSTRUÇÕES DE USO 

 Aplicar o NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM 3PODERES manualmente por meio de pincel em camada fina 
ou por pulverização. Em poucos minutos nota-se que tanto o metal quanto os restos de ferrugem adquirem uma coloração 
cinza, característica dos fosfatos. Não é necessário enxaguar a peça após a aplicação. Se ao tempo de 4 á 6 horas ainda 
persistir em alguns pontos a coloração avermelhada da ferrugem, é sinal de que a oxidação era muito profunda, tornando-se 
necessária uma segunda aplicação. Vestígios esbranquiçados são típicos do processo, não se constituindo em problema 
técnico. O NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM 3 PODERES pode ser usado puro em casos de ferrugem acentuada, ou 
produto poderá ser diluído com até 1 do produto em 3 partes de água ou álcool etílico em casos de ferrugem moderada. Após 
cerca de 8 horas, fazer uma limpeza sumária na superfície usando-se lixa, escova de aço ou lã de aço, em seguida aplicar o 
sistema protetivo escolhido (pintura ou óleo anticorrosivo). 
 
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Estado Físico Líquido 
Aparência Translúcido 
Odor  Característico  
Cor Verde 
pH (solução 1%) 1,5 a 2,5 
Densidade (g/cm3) Máximo 1,250 
Material em suspensão Isento 
Solubilidade em água Total 
Validade 24 Meses 

 
5. COMPOSIÇÃO 
 Ácido Fosfórico, Solventes e Veículo. 
 
6. MANUSEIO E SEGURANÇA 
 Use equipamento de proteção adequado (óculos protetores, luvas de PVC, avental e botas, sempre que for manipular 
ou aplicar qualquer produto químico.  
 
7. EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO 
 NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM 3 PODERES é comercializado em caixas com 12 embalagens de 1 Litro, caixas 
com 18 embalagens de 0,500 ml e galões de 5 e 20 litros. 
 Armazenar em local coberto, fresco, seco, distante de fontes de calor, na embalagem original devidamente fechada 


