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PCF 

FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM 
PARA A FERRUGEM NA HORA 

FÓRMULA EXCLUSIVA 

 

Descrição 

PCF é uma composição de agentes convertedores de ferrugem, que transformam a 
ferrugem num fundo preto, resistente à corrosão, preparando a superfície para o 
recebimento de pintura de acabamento, sem a necessidade de jateamento ou 
lixamento. Dispensa outros fundos e possui proteção anticorrosiva. 
 

Finalidade 

PCF é indicado para a preparação de superfícies metálicas enferrujadas para pintura, 
através da conversão da ferrugem num fundo preto resistente à corrosão. PCF para a 
ferrugem na hora. 
 

Características 

PCF torna desnecessária a remoção da ferrugem por processos mecânicos, 
economizando o trabalho e o custo desta remoção. É aprovado pelas principais 
indústrias. Dispensa o uso de outros fundos. Suporta até 100 °C depois de aplicado e 
seco. Único com proteção acrílica que confere maior resistência e adesão ao substrato. 
Pode ser pintado com esmalte sintético, tinta epóxi, tinta PU etc. Não usar tintas a 
base de água ou tintas a base de nitrocelulose. Testar a compatibilidade da tinta com 
PCF antes do uso. 
 

Propriedades 

Aspecto 

Densidade a 25 ºC (g/mL) 

pH a 25 ºC 

Odor 

Teste de conversão 

Teste de adesão 

Viscosidade, Copo Ford 4, 25 °C, seg. 

Líquido viscoso marrom 

1,00 - 1,07 

3,5 - 4,2 

Característico, picante 

Conforme padrão 

3 – 5 

25 - 40 
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Aplicação 

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE: Use escova de aço ou lixa para remover tinta e ferrugem 
soltas. 

PCF funciona somente sobre a ferrugem seca ou umedecida com água. Sendo assim, 
utilize o Desengraxante QUIMATIC ED SOLV na diluição de até 1:5 para remoção de 
óleo, graxa, gordura, cera, entre outros resíduos da superfície. 

APLICAÇÃO: AGITAR ANTES DE USAR. Produto pronto para uso (não diluir). 

Despejar o PCF num recipiente não metálico limpo. Nunca retornar o PCF não utilizado 
para a embalagem original. 

Aplique o PCF sobre a ferrugem pré-escovada e a tinta que sobrarem. Para melhor 
penetração do PCF sobre a ferrugem utilize preferencialmente um pincel. É 
NECESSÁRIO aplicar 2 demãos, com tempo mínimo de secagem de 1 hora entre 
demãos ou o tempo que for necessário em casos extremos de umidade elevada e 
temperatura muito baixa. Proteja a superfície contra a chuva e contato com água, caso 
contrário será necessário reaplicar 1 demão do PCF e aguardar mais 1 hora.  

Depois da cura da segunda demão, aplique o quanto antes a tinta de acabamento, do 
tipo esmalte sintético, ou à base de resina epóxi (com endurecedor à base de 
poliamida) ou PU.  

PRECAUÇÕES: Antes de aplicar a tinta, faça um teste de compatibilidade em uma 
pequena área, inclusive quando a mesma for diluída com solvente.  

NUNCA USAR lacas ou tintas automotivas à base de nitrocelulose, massa poliéster e 
lacas ou tintas à base de água sobre o PCF No caso de tintas marítimas com algicidas, 
usar uma camada intermediária de tinta alquídica à base de solvente. Em ambientes 
marítimos ou em locais de alta incidência solar, recobrir com tinta PU.  

Lavar com água as mãos e material de pintura antes do PCF secar, caso contrário utilize 
thinner para limpeza. 

 
Embalagens 

Produto comercializado em embalagens de 100 e 500 mL; 1, 5, 20 e 200 L. 
 

Informações de segurança 

Atenção: Não ingerir, impedir contato com os olhos. Recomenda-se usar óculos e luvas 
de segurança no manuseio. Usar em locais bem ventilados. Estritamente para uso 
industrial. Manter longe de crianças e animais. Para mais informações e limitações de 
responsabilidade consultar a FISPQ. 
 


