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RUGINOX 
Elimina e converte óxidos    
 
 
 
 

Porquê escolher RUGINOX?  
 

 

RUGINOX tem um elevado rendimento, com 1 litro de produto consegue-se tratar uma superfície 

de 20m
2
. É um produto tanto para uso profissional como para uso particular. 

A sua preparação permite um uso prático do produto sem resíduos e sem a necessidade de um 

segundo recipiente e escova, ou seja, é um produto pronto para usar, sem preparativos antes da 

aplicação, e sem necessidade de lavagem dos acessórios após o uso . 
 

Como utilizar o RUGINOX?  
 

DISSOLVE O ÓÓÓÓXIDO 

Aplicar Ruginox  sobre a superfície oxidada (em situações de óxido laminado óxido será 
necessário intervir antes com um raspador) 

Esperar cerca de 2 minutos e então prosseguir com a remoção dos resíduos dissolvidos, 
enxaguar e secar. 
 

CONVERTER O ÓÓÓÓXIDO EM METAL  

Aplicar uma pequena quantidade de Ruginox  na superfície oxidada (em situações de óxido 

laminado óxido será necessário intervir antes com um raspador). 

Certifique-se que durante pelo menos 3 horas, a superfície tratada fica protegida contra a água ou 
chuva. 

Esperar pela fase completa de transformação do óxido em metal, que normalmente se obtém 
entre as 12 e 24 horas seguintes  

Depois do tratamento e uma vez transformado o óxido em metal, a superfície apresentará uma cor 

branca opaca, e será suficiente eliminar o excesso de produto com uma lavagem abundante com 

água limpa, que evidenciará uma superfície completamente transformada em metal e livre de 

óxido. 

Em seguida, e de acordo com a necessidade, pode passar para a operação de pintura 

certificando-se de que a superfície está perfeitamente limpa e seca. 

Onde se pode utilizar? 
 

Carroçarias; Pedreiras e Construção; Manutenção em geral; Reparação naval;  

Casa, grades, cercas, portões, etc. 

Para retirar manchas de óxido na roupa, pulverizando antes de colocar a roupa na máquina de 
lavar.   


