
VEDACIT NEUTRALIZADOR DE 
FERRUGEM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
VEDACIT NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM transforma a ferrugem em um eficiente fundo protetor, servindo como 

base para receber pinturas. Além de proporcionar ótima aderência da tinta, tem ação neutralizadora, o que dificulta o 

surgimento de ferrugem sob a pintura. Dispensa a remoção total da ferrugem, representando grande facilidade e 

rapidez na realização do serviço.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Densidade 1,18 g/cm³

Aparência Rosado

Composição Básica Ácido

Válidade 12 meses

INSTRUÇÕES DE USO

a) Campos de aplicação

• Grades;

• Portões;

• Chapas;

• Peças metálicas não estruturais.

b) Preparo do substrato

A superfície a ser tratada deve estar isenta de óleo, pó e tintas. Remover a ferrugem com escova de cerdas de 

aço ou lixa de gramatura média. Recomenda-se cobrir os objetos e a base a fim de evitar danos com respingos.

c) Preparo do produto

Produto pronto para o uso.

d) Aplicação

VEDACIT NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM é aplicado como pintura, com pincel, em 1 demão, respeitando o 

consumo por m². Em geral, a secagem ocorre entre 8 e 10 horas após a aplicação, à temperatura de 25 °C. Em 

casos de ferrugem mais acentuada, aguardar a secagem da 1ª demão e lixar novamente a superfície para aplicar 

sobre ela mais 1 demão do produto. Aguardar a sua perfeita secagem antes de pintar a peça.

CONSUMO APROXIMADO
• Mínimo de 100 mL/m².

RENDIMENTO
• 
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FERRUGEM

Frasco 200 mL  2 m²

• Frasco 500 mL  5 m²

• Bombona 1 litro  10 m²

• Bombona 3,6 litros  36 m²

• Tambor plástico 200 litros  2000 m²

ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM
Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes 

de calor.

ATENÇÃO
Manter o ambiente ventilado durante a aplicação. Aplicar com tempo estável. O tempo de secagem varia de acordo 

com a temperatura ambiente. Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com respingos. Manutenção: esse 

produto, segundo a ABNT NBR 15575 - Edificações habitacionais - Desempenho, é considerado não manutenível. 

ADVERTÊNCIA Nunca utilizar tinta à base de água sobre a superfície tratada.

MEIO AMBIENTE
Em caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos, contatar a 

empresa nos seguintes telefones de emergência: 0800 707 7022 / 0800 707 1767 / 0800 172 020.

EPI
• Óculos de segurança

• Avental de PVC

• Máscara semifacial com filtro adequado para pó

• Luvas de borracha

PRIMEIROS SOCORROS
• Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras 

levantadas para certificarse que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.

• Contato com a pele: Lavar a pele com água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Se o 

desconforto ou a irritação persistirem, procurar um médico.

• Inalação: Remover a vítima para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.

• Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

EMBALAGENS
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Frasco 200 mL

Dimensões: 15.0 X 5.0 X 5.0 X 0 cm

Gtin Classificação fiscal Peso líquido Peso bruto

7897321123333 38249941 0,24kg 0,26kg

Frasco 500 mL

Dimensões: 20.0 X 7.0 X 7.0 X 0 cm

Gtin Classificação fiscal Peso líquido Peso bruto

7897321123340 38249941 0,59kg 0,62kg

Bombona 1 litro

Dimensões: 23.0 X 9.0 X 9.0 X 0 cm

Gtin Classificação fiscal Peso líquido Peso bruto

7897321123326 38249041 1,18kg 1,30kg

Bombona 3,6 litros

Dimensões: 31.0 X 14.5 X 14.5 X 0 cm

Gtin Classificação fiscal Peso líquido Peso bruto

7897321123357 38249941 18,00kg 18,96kg


