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Ficha Técnica 
 

Diverfer – Directo à Ferrugem 

Código: PD – 31* 
 

Descrição Esmalte de base solvente baseado em resinas sintéticas, pigmentos, cargas e 
inibidores/passivadores de corrosão. 

 

Utilização 

 

Esmalte anti-ferrugem que pode ser aplicado directamente sobre superfícies 
enferrujadas sem necessidade de lixar ou utilizar um primário anti-corrosivo. 
Esquema de aplicação: 1- Remover todas as partículas soltas de ferrugem e tinta                        
                                      2- Desengordurar as superfícies lavando com água e sabão           
                                          e deixar secar 
                                      3- Sobre superfícies galvanizadas e alumínios deve ser  
                                          aplicado um primário (Primário Acrílico ref: PR500) antes   
                                          da aplicação do esmalte 
                                      4- Devem ser aplicadas no mínimo duas demãos com um  
                                          intervalo de cerca de 12 horas 
                                      5- Ter o cuidado de verificar se todas arestas e cantos estão  
                                           totalmente cobertos com esmalte 
Pode também ser usado em madeiras como esmalte decorativo. 
Disponível em várias cores. 

 

Características 

(várias cores)  

 

 

Aspecto da película Brilhante 

Densidade 1.0 – 1.2 

Viscosidade (KU a 20ºC) 60 – 90 

COV’s (%) 34,6 – 35,0 
 

Aplicação Rendimento teórico 8 a 10 m2 por litro 

Diluição aconselhada 5 – 10 % com Diluente Sintético Usos Gerais(DS201) 

Nº de demãos 2 demãos (mínimo) 

Secagem 
  Tacto: 4 a 6 horas 
  Total: 24 horas 
  Intervalo entre demãos: 12 horas  

COV’s 
Valor limite da UE para o produto (cat. A/i): 600 g/l (2007) /  
500 g/l (2010). Este produto contém, no máximo, 425 g/l COV. 

Trincha, pincel ou rolo. 
 

Observações 
Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do 
calor. 
A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor 
conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. 
É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para 
cumprir a legislação quanto à aplicação. 
Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto e tome as devidas precauções, 
quanto a segurança e ao meio ambiente. 
Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia 
do mesmo. 

 


