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FUNÇÃO: Decapar e Passivar superfícies de aço inoxidável. 
 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
O Gel Decapante e Passivante é formulado para atuar como decapante e passivante de superfícies de aço inoxidável submetidas 
à conformação, cortes e soldas. Remove eficientemente os óxidos de solda e já passiva a superfície, restaurando a resistência 
anticorrosiva do Cromo na superfície.  
O gel permite a aplicação em superfícies verticais de maneira rápida, fácil e econômica. Pode ser usado em inox séries 300, 400, 
900 e soldas MIG. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Características        Análises Típicas  

Cor        Incolor 

Massa Específica (g/cm3), a 25ºC        1,35 

 
MODO DE USO:  
CUIDADOS: EVITAR O CONTATO DO PRODUTO COM A PELE E OLHOS, USAR SEMPRE LUVAS E ÓCULOS, PRODUTO 
PODE PROVOCAR QUEIMADURAS NA PELE. Se ocorrer algum derrame sobre a pele, lavar imediatamente com bastante 
água e sabão, e procurar auxílio médico. 

 
Limpar previamente a superfície, removendo os resíduos de solda com uma escova metálica e oleosidades com o Desengraxante 
Alcalino Allchem.  
Para a Decapagem, aplicar o produto com um pincel diretamente sobre a área a ser tratada, aguardar de 20 a 30 minutos e 
enxaguar com bastante água. Se necessário repita a operação ou deixar agir por mais tempo.  
Para a Passivação eficiente da superfície pode ser necessário um tempo de contato maior de 60 a 120 minutos.  
Para a Neutralização dos resíduos da decapagem e águas de lavagens, usar carbonato de sódio ou calcário. 
Em locais onde não há possibilidade de lavagem (risco ambiental), a remoção poderá ser feita com estopa de pano e limpeza final 
com estopa úmida e descarte como resíduo classe II.     

 
DILUIÇÃO 
O produto está pronto para o uso, evitar diluição.  

 
VALIDADE 
12 meses. 

 
COMPOSIÇÃO 
Ácidos minerais e orgânicos, sais inorgânicos, espessante e água.  

 
PRECAUÇÕES DE USO: PRODUTO CORROSIVO. 
Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto. Durante a aplicação utilize luvas de borracha e óculos de proteção. Mantenha 
a embalagem bem Fechada. CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do 
produto. Caso ocorra contato com a pele ou olhos lave imediatamente com água em abundância.  
Em caso de Emergência ligue: CEATOX 0800 0148110 

 
EMBALAGENS 
Frasco de 1,2 Kg e 4,0 Kg 
 
GARANTIA LIMITADA 
As informações que esta ficha técnica fornece representam a fidelidade e a confiança de que são exatas e precisas. Contudo, 
tendo em vista as variáveis que estão alheias ao controle do fabricante, como condições e métodos de uso, estas informações não 
podem ser usadas sem que o cliente realize testes de avaliação e desempenho do produto. A Allchem Química garante que o 
produto cumprirá o especificado e se limita a devolução da importância envolvida na comercialização. 

 



             
 

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO 
TEC-FO-006  Rev02                                                                                                                                                     Página: 2 de 2 

Nome Comercial Marca 
 GEL DECAPANTE E PASSIVANTE PARA AÇO INOX  ALLCHEM 

 

 
                                                                         ALLCHEM QUÍMICA IND. COM. LTDA. 

Rua A, 5160 – Bairro Industrial – CEP: 96204-470 –Rio Grande – RS – Brasil 

                                   Fone/Fax: (53) 2126.3000/2126.3001 - E-mail: vendas@allchem.com.br   site:www.allchem.com.br                   
  

 
DISPONIBILIDADE – ONDE ENCONTRAR O PRODUTO 
Caso necessite de auxílio para localização do produto em região próxima, entre em contato com a Allchem Química através de 
telefone, e-mail ou através de nosso site, www.allchem.com.br. 
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