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LQS 500 

REMOVEDOR DE FERRUGENS 
 
Descrição: 

 
Produto concentrado, com baixo teor de espuma, especialmente formulado para remoção de 
forte contaminação de ferrugem e óleos leves, além de possuir a função de preparação de 
superfícies metálicas para posterior pintura. 

 
Propriedades: 

 
O LQS 500 pode ser utilizado puro ou diluído, dependendo do grau de contaminação nas 
peças. 
 
As diluições podem variar de 10% para contaminação leve, 30% média e 50% agressiva em 
água. O tempo de tratamento também pode variar entre 10 a 60 minutos dependendo do grau 
de contaminação a ser removido, mas o tempo médio de tratamento costuma ser de 30 
minutos. 
 

Sistema Manual: 

- remover as impurezas sólidas com o uso de um pano ou estopa; 

- aplicar LQS 500 e deixar reagir conforme o tempo estipulado; 

- em seguida, de forma a obter o melhor resultado, não esquecer de enxaguar com água    

  abundante de modo a remover o produto da superfície, talvez precise esfregar. 

- aplicar neutralizante MV Aqua 350 de 30 a 50% de modo neutralizar e proteger a superfície                       

  metálica, esta película não seca; 

- a proteção é base água e não deve deixar agua da chuva molhar, pois remove; 

 - caso queira mais tempo de proteção, recobrir ou deixar fechado em algum lugar, livre da  

   água; 

 - para posterior tratamento, como pintura, não há necessidade de remoção dos produtos   

   aplicados. 

 

Sistema por Imersão: 

- O LQS 500 funciona nas mais diversas condições de tempo e temperaturas, sendo assim a  

   necessidade de experiências anteriores. 

Recomendações de Manuseio e Armazenagem: 

 
- Armazenar afastado de fontes de calor, chamas ou faíscas; 
- Não reutilizar as embalagens vazias; 
- Proteger de intempéries. 

EPIs à serem usados: Óculos de segurança, Luvas de PVC 

 
Marca: VCI 
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