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DECACID FE DETERGENTE E DESINCRUSTANTE 

REMOVEDOR DE FERRUGEM  
 
 

DESCRIÇÃO 
 

Produto de limpeza químico de reação ácida. A sua fórmula contém uma mistura sinérgica de ácidos, 
agentes tensioativos e inibidores de corrosão. Apresenta uma biodegradabilidade muito elevada após 
neutralização. 
 

PROPRIEDADES 
 

Eficaz na remoção de incrustações, desoxida e desengordura superfícies metálicas e outras. Remove as 
manchas de ferrugem, incrustações calcárias, cimento e outras. 
 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 
 

Utilizado como produto de limpeza e removedor de ferrugem, em superfícies pintadas ou cruas. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MODO DE APLICAÇÃO 
 

Para a limpeza de ferro, recomendam-se diluições até 10% de DECACID FE em água, conforme o método 
de aplicação, tipo de incrustação e o tempo de atuação pretendidos. Pode ser utilizado diretamente sobre 
a superfície a limpar ou por imersão. É importante controlar o tempo em que o produto está em contacto 
com as superfícies. Finalizar enxaguando com água em abundância para não deixar resíduos de produto. 
 

DADOS TÉCNICOS 
 

Aspeto: Líquido transparente 
Cor: Vermelho 
Densidade: 1,10 ± 0,02 g/cm3 
Odor: Característico 

pH(1%): ≤2 
 

ARMAZENAGEM E VALIDADE 
 

Armazenar fechado nas embalagens de origem, em local seco, ao abrigo do sol e de temperaturas 
extremas. Validade de um ano a partir da data de fabrico. 
 

RECOMENDAÇÕES 
 

Produto de utilização profissional. Não armazenar o produto em recipientes de metal. Não misturar com 
outros produtos. Não utilizar em superfícies de alumínio anodizado. Usar luvas apropriadas durante o 
manuseamento e aplicação. Evitar o contacto com a pele e olhos. Não expor as superfícies a um tempo 
prolongado de contato. 
 

FORNECIMENTO 
 

Embalagens de polietileno de várias capacidades. 


