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We KNOW HOW

A CIMAI é um 
PARCEIRO 
para os seus 
clientes

FICHA TÉCNICA 
TECHNICAL INFORMATION 
SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
00641
FAMÍLIA
anti corrosivos
REAGE COM OS ÓXIDOS DE 
FERRO - Transformando-os 
num revestimento protector 
da corrosão.

FOSFATIZA E PASSIVA - As 
super f íc ies metál icas , 
resist indo aos agentes 
corrosivos até ao tratamento 
definitivo.

DUPLA ACÇÃO - Numa 
única operação, desoxida e 
p a s s i v a , t r a n s f o r m a a 
ferrugem (óxido de ferro), 
num fino revestimento 
protector da superfície 
servindo de base a todos os 
tipos de pintura.

NÃO INFLAMÁVEL - Aquoso 
solúvel em água em todas as

proporções.

CONVERCIM

     PROPRIEDADES: 

Liquido acastanhado de baixa 
viscosidade, constituído por ácidos 
inorgânicos e orgânicos, inibidores 
de corrosão e complexantes.

     USO RECOMENDADO: 

Renovação de superfícies com 
ferrugem, na preparação das
superfícies antes da pintura, na 
protecção de materiais ferrosos 
após decapagem e em 
armazenamento, nas Industrias,
Metalomecânica, Construção Civil, 
Naval, etc..

     MODO DE APLICAÇÃO: 

Em superfícies muito engorduradas, 
efectuar previamente uma limpeza 
com produto adequado, quando a 
quantidade de ferrugem é muita 
remove-se com FERCIM, passa-se 
com água, deixa-se secar e aplica-
se CONVERCIM, puro ou diluído 
(depende da quantidade de 
ferrugem existente), pulverização 
ou imersão, tendo o cuidado de 
fazer penetrar bem o produto em 
todas as irregularidades da 
superfície. Em materiais

As informações contidas neste 
catálogo são baseadas na nossa 
experiência, não substituem, no 
entanto, ensaios preliminares que 
deverão sempre ser feitos, uma vez 
que as condições de aplicação dos 
produtos estão fora do nosso 
controlo. A CIMAI apenas se 
responsabiliza pela manutenção 
das características dos produtos de 
acordo com a nossa especificação.
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Desoxidante e Conversor de Ferrugem

fortemente oxidados, esperar 30 
min., escovar, e efectuar nova
aplicação. Deixar secar durante 4 a 
8 horas, dependendo das 
condições atmosféricas, para que 
a superfície esteja completamente 
seca, escovar e retirar os resíduos. 
Aplicar pintura ou outro 
revestimento.

     PRECAUÇÕES: 

Recomenda-se o uso de luvas. Se o 
produto entrar em contacto com a 
pele, lavar com água e sabão. No 
caso de ingestão contactar o 
Centro Anti-Venenos (800 250 250).

     ARMAZENAGEM: 

Não requer cuidados especiais

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar a Ficha de Dados de 
Segurança do Produto.

     EMBALAGEM: 

20lt /25kg (Código de produto 
04763)


