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Impertudo Removedor de Ferrugem apresenta-se como líquido verde, não inflamável, pronto para ser 
aplicado. Por ser fabricado a base de água, possui secagem rápida, fácil aplicação e é um produto 
sustentável, não agredindo o meio ambiente. 
 
 

INDICAÇÕES   
Transforma quimicamente tanto o metal quanto os óxidos nele existentes, deixando a superfície pronta 
para receber tratamento anticorrosivo. Pode ser utilizado em superfícies de ferro, aço, alumínio, latão, 
cobre, estanho etc. Apresenta excelentes resultados quando aplicados em equipamentos e estruturas 
metálicas em geral, desde pequenos domésticos até grandes superfícies onde a ferrugem precisa ser 
removida. 
 
VANTAGENS 
Remove a ferrugem, fosfatiza e condiciona metais para posterior aplicação de fundo (primer) e pintura de 
acabamento. 
 
- Redução de custos de preparo da superfície;  
- Maior aderência da maior parte dos acabamentos;  
- Aumento da vida útil das superfícies metálicas;  
- Eliminação do aparecimento precoce de ferrugens sobre pinturas. 
 
CARACTÉRISTICAS TÉCNICAS: 
 

Aspecto Liquido 

Cor Incolor 

Odor Característico 

Densidade 1,08g/cm³ a 20ºC 

pH 1,60 

  

RENDIMENTO 
O rendimento varia conforme a superfície a ser tratada, porém estima-se que entre 8 a 10 m²/litro. OBS: 
Quanto mais oxidado o material, maior a absorção do produto e menor o rendimento 
 
EMBALAGEM  
Embalagens de 500 ml, 01 litro e 05 litros. 
 
FORMA DE APLICAÇÃO: 
Deve-se preparar a superfície para a aplicação, limpando com lixa ou escova de aço para remover a 
ferrugem grosseira. Remover óleos, graxas ou qualquer material gorduroso, se tiver, com solventes. Agitar 
a embalagem antes de usar.  
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IMPERTUDO QUÍMICOS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA 

 
 
A aplicação do produto sobre o objeto ou a superfície com ferrugem pode ser realizada através de banho 
de imersão (principalmente quando a superfície estiver muito oxidada), com pincel ou pistola de 
pulverização.  
Após a aplicação, aguardar o produto agir por um período de 20 a 50 minutos, dependendo da incrustação 
da área a ser tratada. Para finalizar, remova o resíduo lavando a superfície com água limpa.  
Deixe secar e, em seguida, passe uma estopa para a remoção de qualquer resíduo.  
O metal ficará com cor acinzentada. 
Em seguida, aplique o sistema protetivo escolhido (pintura ou óleo anticorrosivo).  
OBS.: O tratamento com o Impertudo Removedor de Ferrugem não é uma proteção definitiva. O intervalo 
de tempo entre sua aplicação e a aplicação da proteção final, deverá ser o mais breve possível. 
 
CUIDADOS:  
Mantenha o produto no frasco original e não reutilize a embalagem. Deixe fora do alcance de crianças e 
animais domésticos.  
Não inale o produto. Em caso de contato com a pele ou com os olhos, lave com água em abundância.  
Se ingerido, não provoque vômito. Nesses casos, procure auxílio médico, levando consigo a embalagem 
deste produto. 
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