
 

 

 

Descrição

ARMATEC OX 7 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.

ARMATEC OX 7 dispensa a remoção total da ferrugem e requer apenas um leve

lixamento superficial, representando grande facilidade e rapidez na realização do

serviço.

Aplicação

Campos de Aplicação

ARMATEC OX 7 é indicado para superfícies de ferro tais como:

- grades;

- chapas;

- estruturas de galpões, automóveis, canos galvanizados, maquinários, etc.

Modo de usar

Preparo do substrato

A superfície deve estar isenta de óleo, pó e tintas.

Remover a ferrugem superficial com lixa ou palha de aço.

Preparo do produto

O produto é fornecido pronto para uso. Não deve ser diluído.
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Aplicação

Aplicar uma demão com pincel, rolo ou trincha e aguardar a sua perfeita secagem

antes de pintar a peça. Em caso de ferrugem mais acentuada, lixar novamente a

superfície e aplicar sobre ela mais uma demão do produto, mas sempre aguardando

a secagem da primeira. Em geral, a secagem do ARMATEC OX 7 ocorre, em

condições normais de temperatura (25°C), entre 8 e 10 horas.

Embalagens

Bombona 1 litro

Bombona 3,6 L

Frasco 500 ml

Tambor plástico 200 L

Consumo aproximado

10 a 12 m²/litro

Características

Densidade: 1,18 g/cm

3

Aparência: líquido rosa

Composição básica: ácido

Precauções

Armazenamento

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de

crianças e animais e longe de fontes de calor.

Atenção

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

EPI (Equipamento de proteção individual)

Botas

Luvas de borracha

Máscara semifacial com filtro químico
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Óculos de Segurança

Primeiros socorros

Contato com os olhos: lavar com bastante água, durante pelo menos 15 minutos.

Procurar um médico.

Contato com a pele: lavar com bastante água, durante pelo menos 15 minutos.

Aplicar creme hidratante.

Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado.

Ingestão: não provocar vômito. Procurar um médico.

Folheto
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