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Ficha Técnica 
 

Passifer 

Código: FER–110 

 

Descrição Passifer é um transformador e estabilizante de ferrugem. 

 

Utilização 

 

Converte a ferrugem num produto inerte e protector de cor negra, cor esta que 
indica a total conversão da ferrugem. 
Utilizado na preparação de superfícies com ferrugem tornando-as aptas para a 
pintura ou para a armazenagem. 
É um produto de base aquosa. 
Destina-se a ser aplicado sobre a ferrugem em superfícies enferrujadas. 
Especialmente indicado para todo o tipo de estruturas metálicas, silos, máquinas, 
gradeamentos, portões, etc. 

 

Características  

 
 

Densidade 1.31  0.02 

Viscosidade (KU a 20ºC) 70  10 

COV’s (%) 1,5 – 1,9 
 

Aplicação Rendimento teórico 10 a 12 m
2
  

Diluição aconselhada Sem diluição. Com água quando necessário. 

Nº de demãos  1 demão 
Após 10 a 15 min da aplicação ocorre a reacção química, 
que provoca o aparecimento de uma cor negra, caso tal não 
aconteça, deverá ser feita nova aplicação antes da primeira 
secar. 

Secagem Total: 8 – 12 horas 

COV’s Valor limite da UE para o produto (cat. A/i): 140 g/l (2010). 
Este produto contém, no máximo, 25 g/l COV. 

Agitar muito bem antes de usar. 
Aplica-se com rolo ou trincha. 
As superfícies devem estar limpas, isentas de ferrugem escamosa e solta ou restos de 
pinturas. 

 

Observações Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do 
calor. 
A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor 
conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. 
É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para 
cumprir a legislação quanto à aplicação. 
Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto e tome as devidas precauções, 
quanto a segurança e ao meio ambiente. 
Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia 
do mesmo. 

 


