
  
 

 Neodur®
 Metalforce 

As informações fornecidas nesta ficha técnica, relativas às utilizações e aplicações do produto, baseiam-se na experiência e no conhecimento da 

NEOTEX® SA. É prestado como um serviço a designers e empreiteiros com o objetivo de os ajudar a encontrar potenciais soluções. No entanto, 

como fornecedor, a NEOTEX® SA não controla o uso real do produto e, portanto, não pode ser responsabilizada pelos resultados de seu uso. 

Como resultado da contínua evolução técnica, cabe aos nossos clientes verificar com o nosso departamento técnico se a presente ficha técnica 

não foi modificada por uma edição mais recente. 

 

 

 

Conversor de ferrugem de base aquosa, monocomponente 
 

 

Descrição do produto 

 

Neodur® Metalforce é um conversor de ferrugem de base 

aquosa. É adequado para converter e estabilizar a ferrugem 
em metal saudável. Pode ser aplicado sobre superfícies 
metálicas com ferrugem, que não podem ser tratadas 
mecanicamente. Reage com a ferrugem, formando uma 
camada protetora muito estável, impedindo o desenvolvimento 
de nova. 

Propriedades É fácil de aplicar e converte a superfície enferrujada, formando 
uma camada preta muito durável com excelente aderência 
sobre ferro, ferro fundido e aço. Impede o desenvolvimento de 
nova ferrugem ao melhorar a superfície. Adequado para 
aplicações industriais, construções metálicas, reparações na 
construção naval e geralmente onde quer que seja necessário 
parar a propagação da oxidação, quando é impossível 
remover totalmente a ferrugem por meios mecânicos e jacto 
de areia. 

Características técnicas  

Aparência Transparente em ferro. Preto sobre superfícies oxidadas ou 
corrosivas. 

Densidade (+20°C)                              1,15 gr/ml 

Consumo 50 ml/m2 

Tempo de secagem (25°C) 

Secagem entre demão (25°C) 

3 horas  

24 horas 

Instruções de uso/ Notas sobre a  
aplicação 

Preparação da superfície:  Remover óleo, gordura, pedaços 
de ferrugem não aderentes e calamina. As superfícies oxidadas 
expostas à atmosfera marinha, ou poluídas por substâncias 
químicas, devem ser lavadas com água antes da aplicação de 

Neodur® Metalforce. O produto pode ser aplicado em 

superfícies húmidas. A estabilização da ferrugem e a mudança 
da cor de castanho para preto é concluída em 2-3 horas. O 
primário anticorrosivo ou camada de acabamento pode ser 
aplicado após 24 horas. 

Ferramenta de aplicação: Trincha ou rolo   

Desbaste:  Está pronto para uso 

Notas especiais Evite aplicá-lo em condições climáticas extremas. 

Embalagem 250ml,1l 

Armazenamento 1 ano, se for mantido na sua embalagem original selada, 
protegido de geada e luz solar. 


