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MVAQUA 300 

FLUÍDO PROTETIVO ANTICORROSIVO DE BASE AQUOSA  

BIODEGRADÁVEL + FATOR ANTIBACTERICIDA 

 

Produto concentrado que deverá ser diluído em água limpa entre 10% à 30% 

• 10% = Proteção estimada em 06 meses em ambiente fechado 

• 20% = Proteção estimada entre 06 à 08 meses em ambiente fechado 

• 30% = Proteção estimada entre 08 à 12 meses em ambiente fechado 

 

Aplicação: 
Área interna / externa descontaminadas, limpas e sem oxidação. Imersão de solução composta 

em até 30% de MV Aqua 300 (fluido industrial protetivo com VCI isento de óleos e sabão, de 

metais pesados e de produtos cancerígenos, como sais de boro, nitrito, cromatos e compostos 

aromáticos) e até 70% de água. 

Recomendação: • Proteção “indoor”, com ancoragem superior e poder de eliminar finos 

resíduos oleosos na superfície do metal (tensoativo), nos processos de estocagem de longos 

períodos, transportes e outros. 

 

Orientações: 

❖ Verificar a condição superficial interna / externa inicial: se estiver oxidada, recomenda-
se a descontaminação; se estiver oleada, recomenda-se o desengraxe. O material 
estará do mesmo modo se houver oxidação e se não for descontaminada antes, 
apresentará o mesmo aspecto; 
 

❖ Controlar a água, que deve ser limpa;  
 

❖ Recomenda-se filtração antes do reuso; 
 

❖ O descarte pode seguir para a estação de tratamento. Como produto biodegradável, 
pode ser descartado para a estação de tratamento de efluentes, porém deve avaliar 
antes se o produto não interferirá neste sistema de tratamento, ou seja, a avaliação deve 
ser local; 
 

❖ O MV Aqua 300 tem um fator bactericida natural ao produto, não sendo inserido nenhum 
composto específico e determinado como tal. É uma característica inerente do produto 
não promover a proliferação de fungo. 
 
 
ATENTAR 

❖ Durante a hibernação, a peça não poderá ser manuseada com as mãos e não pode ser 
molhada após secagem; 
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❖ Ideal, acomodar as peças em embalagens VCI e fechar para manter os gases 

inibidores no meio e evitar contaminantes suspensos em ambiente fabril (Proteção 
estimada em 24 meses). 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vantagens:  

• Inibidor de corrosão base água, biodegradável não tóxico; 

 

• O resíduo aquoso gerado, após a devida separação dos metais particulados em suspensão, é 

   biodegradável e não tóxico; 

 

• Forma filme protetivo anticorrosivo imperceptível, com camada seca que não interfere nos 

   processos posteriores (montagem, pintura, transporte, embalagem VCI, etc); 

 

• O produto MVAqua 300, em sua embalagem original, não é caracterizado como resíduo 

  perigoso e também é classificado como produto não perigoso para transporte e   

  armazenamento,  

 

• Não agride à saúde do trabalhador; 

• Não tóxico para dermal, oral e inalatório; 

• Deixa a indústria mais saudável; 

• Por ser base água, é mais seguro se comparado aos protetivos tradicionais, que tem ponto de   

  fulgor médio entre 30 a 40˚C. 

 

 

Marca: VCI 
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