
 

 

HIPERFÓS 
Decapante e Fosfatizante com Ação Desengraxante 

 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
HIPERFÓS é um decapante e fosfatizante com ação desengraxante para metais. Sua 
alta concentração de agentes ativos o torna um excelente removedor de ferrugem e 
corrosão, formando uma camada aderente de fosfato ferroso, que dá proteção e serve 
de base para pintura. HIPERFÓS não desprende vapores tóxicos e pode ser usado a 
frio, tornando-o mais econômico. Quando usado à quente, deverá ser utilizado numa 
temperatura entre 50ºC e 70ºC. 
 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
HIPERFÓS pode ser utilizado através de imersão, pulverização ou pincelamento, nas 
seguintes diluições: 
Concentração leve: 1:10 – Concentração média: 1:5 – Concentração pesada: 1:1. 
Deixar o produto agir por pelo menos 5 minutos. 
 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: líquido transparente, cor rósea e odor característico. 
 pH: 0,0 – 1,0 
 Teor de Ativos: 23,0 – 27,0 % 
 Densidade: 1,110 – 1,120 g/cm³ 
 Viscosidade: 05 – 15cps  

 

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ANVISA 
 

SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO HIPERFÓS 
Indústrias metalúrgicas que pintam produtos acabados, na indústria em geral como 
removedor de ferrugem de máquinas, estruturas metálicas e etc. 
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