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DEFINIÇÃO  

ANTI FERRUGEM possui tecnologia para converter ferrugem em uma camada altamente 
protetora.  

ANTI FERRUGEM deixa pronto para pintura e por isso dispensa a utilização de outros 
fundos. 

APLICAÇÕES 

 Chapas metálicas 

 Portões 

 Portas e janelas metálicas 

 Embarcações 

VANTAGENS 

 Não escorre 

 Transforma a ferrugem em primer 

 Durabilidade e resistência 

 Fácil aplicação 

 Não precisa lavar o local após a aplicação 

PREPARO DA SUPERFÍCIE 

1. Remova tintas e fundos aplicados na área a ser tratada. 

2. Crostas de ferrugem devem ser removidas. 

3. Mantenha a superfície limpa, seca e isenta de partículas soltas. 

PREPARO DO PRODUTO 

Produto pronto para uso. 

APLICAÇÃO DO PRODUTO 

1. Aplique duas demãos de ANTI FERRUGEM bem esticadas sobre toda a superfície 
atacada. 

2. O intervalo entre demãos deve ser de aproximadamente 3 horas. 

3. A pintura somente deverá ser aplicada após a secagem perfeita do ANTI FERRUGEM, 
após aproximadamente 24 horas. 

 



 

 
 

 

 
       

Mactra Indústria e Comércio Ltda 
Estrada Municipal Benedito Antonio Regagnin, 6600. 

Caixa Postal 288 | Cep: 13256-970 | Itatiba –SP | 11.4538.7744 
 

PRECAUÇÕES DE USO 

 A ação fosfatizante do ANTI FERRUGEM poderá provocar esbranquiçamento na 
superfície, fato que não influi na eficiência e no acabamento. 

 Nunca aplique camadas grossas. 

 A aplicação do acabamento sem a secagem completa do ANTI FERRUGEM poderá 
provocar bolhas e descascamento da pintura. 

RENDIMENTO 

10m²/litro/demão. 

FERRAMENTAS 

Pincel, brocha ou trincha de nylon. 

CARACTERÍSTICAS 

COR 

Líquido verde. 

DENSIDADE  

1,18 g/cm³. 

COMPOSIÇÃO BASICA 

Ácido fosfórico, água, espessante, aditivo e álcool etílico.  

ARMAZENAGEM 

Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais. 

EMBALAGENS 

 1,0 L 

 500 mL 

 220 mL 

SEGURANÇA 

Utilizar óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética. 

PRIMEIROS SOCORROS 

INALAÇÃO 

Remova para um ambiente fresco e ventilado. 

INGESTÃO 

Não provoque vômito. Procure um médico.  
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CONTATO COM OS OLHOS 

Lave com bastante água durante 15 minutos. Procure um médico.  

CONTATO COM A PELE 

Lave com bastante água durante 15 minutos. 

Consulte o centro de intoxicações Ceatox através do telefone 0800 0148110 ou serviço de 
saúde mais próximo. 

VALIDADE 

3 anos sem violação da embalagem. 

 
Em caso de dúvidas sobre este produto, consulte sempre o suporte técnico da Mactra:      

(11) 4538.7744 / suporte@mactra.com.br 

Químico responsável – CRQ 4462935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                        


