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FUNÇÃO Revestimento protetivo anticorrosivo temporário para superfícies metálicas. 
 

INDICAÇÃO DE USO Indicado na proteção temporária de superfícies metálicas, peças usinadas, chapas e equipamentos que 
serão expostos em áreas agressivas e corrosivas. Pode ser aplicado sobre qualquer superfície metálica. Conhecido como “boca 
loca”. Dependendo das condições de agressividade do ambiente de armazenagem, confere proteção anticorrosiva por um tempo 
mínimo de 30 dias. 
 
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO  Produto inflamável  
O Verniz Protetivo é uma formulação à base de resinas modificadas, que proporciona facilidade de aplicação, possui rápida 
secagem, baixo odor, permitindo alta resistência de abrasão e filme impermeável. Pode ser soldado sobre o revestimento. 
 
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 

Características  Análises Típicas  
Aspecto Límpido 
Densidade (g/cm3 ) 0,82 
Secagem de demãos (min.) 15 – 30, sem esbranquiçamento 

(teste em chapa de metal) 
Cores Incolor e Vermelho 
Resistência em Câmara Salina (h) Min. 72 h. 

 
PREPARO DA SUPERFÍCIE 
Para a aplicação do produto a superfície deve estar rigorosamente seca e isenta de sujeiras soltas como pó, areia, mofo e bolor e 
livre de óleos e graxas.  
Ferrugem: Deve ser removida pelos métodos tradicionais disponíveis.   
Umidade: deverá ser eliminada completamente;  
Óleos e Graxas: Lavar com solvente ou água e detergente, enxaguar e aguardar secagem total.  
Em peças usinadas deve-se remover o fluído de corte e secar bem antes de aplicar. 
 
MODO DE USO : PRODUTO PRONTO PARA USO  
Agitar a embalagem para homogeneizar. A aplicação pode ser feita com pincel, rolo, ou pistola de pintura. Esperar a secagem 
completa antes de aplicar uma segunda demão. 

 
DEMÃOS 
A aplicação de uma (01) demão é suficiente para conferir a proteção temporária e resistência ao filme. Em casos onde se requer 
tempo de proteção superior a 30 dias, deve-se aplicar duas ou mais demãos. 

 
SECAGEM 
A secagem do filme aplicado ocorre de 30 a 40 minutos, com resistência máxima de cura em 24 h. 

 
APARÊNCIA PÓS SECAGEM  
Variando de brilho a semi brilho. 

 
VALIDADE  
 24 meses. 
 
RENDIMENTO MÉDIO 
Variável de 6 a 8 m2 /litro/demão dependendo da superfície. 

 
COMPOSIÇÃO 
Resinas modificadas, aditivos, solvente.  
 
PRECAUÇÕES DE USO 
Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto. Durante a aplicação utilize luvas de borracha, máscara contra vapores 
orgânicos e óculos de proteção. Mantenha a embalagem bem Fechada. CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E 
DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
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Em locais confinados (reservatórios), além de EPIs, faz-se necessário a renovação constante de ar por insuflamento e exaustão 
externa. 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 

 
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. 

 
DISPONIBILIDADE  – ONDE ENCONTRAR O PRODUTO 
Varejos de Material de Construção e Distribuidores Industriais. 
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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