
 

 

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO           
MULT PASSY - Passivante de Peças Metálicas      
Registro no Ministério da Saúde - nº 3.2599.0070                     Aceito em 30/06/2004        
 Autorização de Funcionamento - 3.02.599-9 
Validade do Produto: 24 Meses  Classe : 02     
2 - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO           
0 - SEM RISCO     RISCO À SAÚDE 2     
1 - LEVE     INFLAMABILIDADE 0    
2 - MODERADO    CORROSIVIDADE 3    
3 - ALTO            
4 - EXTREMO               
3 - PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICOS           
Composição Química: Inibidores de Corrosão, Redutores de Íons Ferrosos e Aditivos Especiais 
Princípio Ativo: Ácido Fosfórico        
pH (1.0%) = 2,00 à 3,00        
Aparência: Líquido Translúcido Incolor       
Densidade: 0,950 à 1,050 g/cm³        
Viscosidade: N.D.         
Solubilidade em Água: 100%        
Voláteis: N.D.               
4 - INFORMAÇÕES SOBRE RISCO A SAÚDE         
CUIDADO: Causa Queimaduras Graves.            
Manter afastado de crianças e animais domésticos. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Em caso de  
ingestão acidental, NÃO PROVOCAR VÔMITO,  e procurar o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde mais próximo, levando 
consigo a embalagem ou rótulo do produto.  Manter ao abrigo de calor e luz solar direta. 
5 - CAMPO DE APLICAÇÃO             
Indústrias Alimentícias             
6 - PROPRIEDADES               
Excelente proteção contra a corrosão e ferrugem, não deixa odor nas peças, facilmente removido pelo enxágüe 
7 - FINALIDADE               
Utilizado por imersão à quente para neutralizar e proteger da corrosão ganchos e carretilhas utilizadas no transporte de 
carnes em indústrias alimentícias ( frigoríficos )     
8 - MODO DE USAR               
Após as operações de desengraxe e decapagem, imergir as peças por 1 à 3 minutos em uma solução aquosa 1:6 com tempera - 
tura de 95ºC. Retirar as peças da solução e deixar escorrer o excesso e efetuar o tratamento final com óleo protetivo. Para preparar  
solução de Mult Passy, usar tanque de aço inox com ¾ de água e aquecer até 80ºC. Adicionar cuidadosamente o produto com agita- 
ção constante até atingir a concentração de uso. Completar o volume de água e aquecer até 90ºC e iniciar o processo de passivação 
Manter o pH da solução sempre entre 2 e 4 pela adição de Mult Passy no caso de pH alto ou solução de NaOH 10% no caso de pH  
baixo. A troca do banho deverá ocorrer periodicamente de acordo com o volume de material tratado 
9 - EMBALAGENS               
Galão Plástico com 05 Litros ou Bombona Plástica com 20 Litros       
10 - RESPONSAVEL TÉCNICO             
Daniela Palma Hangai  CRQ: 09200820 - 9ª Região         
11 - OBSERVAÇÕES             
Utilize os equipamentos de segurança individual      
As embalagens vazias não devem ser reutilizadas         
.D. = Não Determinado  N.A = Não se Aplica   

 


