
DF – 80 (DF 8000) 

DESCRIÇÃO

DF - 80 é um fosfatizante de ação rápida, altamente concentrado e de 

elevado rendimento. A ação umectante faz com que a camada 

fosfatizante seja uniforme em toda superfície, deixando-a pronta para 

o acabamento final (pintura e oleamento). DF - 80 remove, por 

solubilização, toda a ferrugem superficial e em contato direto com o 

ferro, deixa uma micro camada fosfatizada, não permitindo a ação do 

oxigênio, protegendo a peça contra a corrosão de modo eficaz.

É penetrante, facilita a remoção da sujidade, pode ser usado a quente 

ou a frio, com pano, trincha, por imersão ou pulverização.

DF - 80 tem a vantagem de apresentar os mesmos resultados em 

qualquer tipo de água. Pequenas impregnações de óleo, graxa ou 

impurezas removíveis são eliminadas sem interferência na sua ação. 

Utilizado em metalurgias, autopeças, galvanoplastias, indústrias de 

construção de esquadrias, construção civil, aeronáutica e empresas em 

geral que trabalham com metais ferrosos.

É um produto formulado para “USO PROFISSIONAL” possui ação 

limpadora e desengraxante de excelente eficiência.

ASPECTO DO PRODUTO

Líquido Transparente.

COMPOSIÇÃO

Ácido Orgânicos, Surfactantes, Água e Conservante.

MODO DE USAR

Dependendo da necessidade e diluição, o produto deve ser aplicado por 

imersão . O tempo de contato pode variar de 15 a 20 minutos, o uso de 

temperatura mais elevada (40 a 70°C) favorece a remoção e diminui o 

tempo de imersão.

O produto pode ser diluído na proporção de 1 parte do produto para até 5 

partes de água, para limpezas em toda as superfícies.

Oleosidade excessiva deve ser previamente removida com desengraxante 

alcalino. Recomenda-se enxaguar após o banho fosfatizante e em 

seguida, secar a peça.
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PRECAUÇÕES DE USO

Antes de usar leia o rótulo. Após o uso lavar as mãos. Manter fora do 

alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de contato com os 

olhos, lave-os com água em abundância durante 15 minutos. Se houver 

sinais de irritação, consulte um médico ou centro de intoxicações mais 

próximo 0800-0148110 (CEATOX). Não reutilizar a embalagem vazia para 

outros fins. Em caso de ingestão, NÃO PROVOCAR VÔMITO, consultar 

imediatamente um médico ou centro de intoxicações mais próximo 

0800-0148110 (CEATOX), levando o rótulo ou embalagem original do 

produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

APARÊNCIA

COR

ODOR

pH 25°C

SOLUBILIDADE EM ÁGUA

DENSIDADE 25°C G/CM³

Líquido transparente

Claro 

Característico

1,5 – 2,5

Solúvel

1,15 – 1,35

PROPRIEDADES
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