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Zerust® AxxaClean™ 3048 é uma removedor de corrosão e
manchas de ação rápida. AxxaClean™ 3048 remove
rapidamente corrosão de pesada intensidade, mesmo em
rachaduras e fendas. Superfícies limpas estarão livres de
resíduos de carbono e previnem a corrosão ﬂash*.

Benefícios
Rápida remoção de corrosão e
manchas de alta intensidade
Inibe a corrosão ﬂash em superfícies
tratadas

Zerust® AxxaClean™ 3048 remove corrosão e manchas em metais ferrosos,
latão, cobre e outras ligas. AxxaClean™ 3048 é fornecido em duas formas,
conforme aplicação: Imersão e Brush. As superfícies tratadas com Zerust®
AxxaClean™ 3048 são protegidas contra corrosão ﬂash por vários dias em um
ambiente controlado. Peças limpas e secas podem ser pintadas ou soldadas
imediatamente.
Para melhores resultados com AxxaClean™ 3048, lave as peças tratadas com
uma solução neutralizadora para ácidos AxxaVis™ PX-05-AN e em seguida
seque bem com ar comprimido filtrado. Para metais sensíveis à corrosão
como ferro fundido, use inibidores de corrosão, tais como: Zerust® Axxatec™,
Axxanol™ ou Z-Maxx™. Para proteção adicional contra corrosão ou proteção
acima de um ano, use embalagens Zerust® VCI.
AxxaClean™ 3048 tem um pH entre 0,5 e 1,5. Use AxxaClean™ 2048 caso seja
necessário menor acidez do produto.

Sem VOC, CFC, silicones ou metais
pesados
Compatível com a maioria dos metais,
superfícies pintadas, borrachas e
elastômeros**
Não deixa manchas ou resíduos de
carbono
Metais limpos estão prontos para
serem pintados ou soldados

Produtos Complementar
Difusores e Embalagens Zerust® VCI
Inibidores base aquosa AxxatecTM

Exemplo de Aplicação
Zerust® AxxaClean™ 3048 foi
desenvolvido para remoção de
forma simples e eficaz.

Inibidores base oleosa AxxanolTM
Aditivos AxxaVisTM
Desengraxantes AxxaWashTM

*Teste o produto antes da aplicação, resultados
podem variar conforme a liga metálica.
NOTA: O produto na embalagem original fechada,
antes do uso, não é caracterizado como resíduo
perigoso de acordo com a norma 40 CFR 261 (não
há componentes listados nas listas F, K, P ou U; não
inflamável, não corrosivo, não reativo e não tóxico).

AxxaCleanTM 3048 é forn ecido em forma de imersão e brush.

DadosTécnicos
Comparativo dos produtos removedores da séria AxxaCleanTM
Propriedades

AxxaCleanTM ICT®
620-RR

AxxaCleanTM
2048

AxxaCleanTM
3048

Poder de remoção
da corrosão

Corrosão leve-média

Corrosão média

Corrosão pesada

Velocidade
Material
Método de
aplicação

Baixa
Ferro

Média
Ferro, Cobre e Latão

Alta
Ferro, Cobre e Latão

Imersão

Imersão, Spray e Pincel

Imersão e Brush

Temperatura de uso

Neutro
pH ~7
21 ºC
ou acima

Ácido leve
pH ~2,5
21 ºC
ou acima

Ácido forte
pH 0,5-1,5
4 ºC
ou acima

Compatibilidade
(até 24h imerso)

Seguro para metais**,
pintura, gaxeta,
borracha, plástico

Seguro para metais**,
pintura, gaxeta,
borracha, plástico

Pode atacar metal
maleável**, alguma
pintura e revestimento

pH

Não deixe secar sobre a Não deixe secar sobre a Não deixe secar sobre a
superfície. Enxágue com superfície. Recomenda-se superfície. Recomenda-se
Ação pós limpeza
água, seque e limpe
o enxágue com solução o enxágue com solução
passivante Zerust.
passivante Zerust.
qualquer carbono
residual.
Proteção
anticorrosiva

-

Informações
Adicionais
Entre em contato com a Zerust para
maiores informações quanto à
aplicação e instruções de uso

Contate a Zerust
Consulte a engenharia Zerust para
otimizar o seu projeto de limpeza
química e para ter ganhos de custo
benefício do sistema de prevenção
de corrosão no seu processo e cadeia
de suprimento.

Disponibilidade

Previne a corrosão ﬂash Previne a corrosão ﬂash
em ambiente controlado em ambiente controlado

** Teste antes de usar em zinco e cádmio. Checar com a engenharia Zerust para maiores detalhes

Informações sobre Garantia e Isenção de Responsabilidade: Nós garantimos que nossos produtos estão em conformidade
com as especiﬁcações de produção e foram manufaturados em consonância com Processos de. Qualidade internos.
Informação do produto sujeito a alteração sem aviso prévio. Nós não fornecemos nenhuma garantia de qualquer tipo,
expressas ou implícitas. Para informações completas sobre garantia e isenção de responsabilidade, visite
www.zerust.com/warranty.

Zerust® AxxaCleanTM 3048 é vendido
pronto para uso.
Bombonas:
Tambores:
Contentores:

20 Litros
200 Litros
1.000 Litros

2015 Northern Technologies International Corporation (NTIC). Todos os Direitos Reservados. NTIC é proprietária das
seguintes marcas: ActivPak®, Cor-Tab®, EXCOR®, Flange Saver®, ICT®, NTI®, Plastabs®, Z-CIS®, Zerion®, ZERUST®, The Z ERUST
People®, and the Color “Yellow”. ABRIGO®, UNICO®, and VALENO® são marcas registradas da EXCOR GmbH, uma Joint
Venture da NTIC.

Entre em Contato
Um Produto da:
Zerust Prevenção de Corrosão Ltda.
Av. São Bernardo do Campo, 255
Sorocaba/SP-Brasil

Tel. +55 (15) 3388-4700
zerust@zerust.com.br
www.zerust.com.br
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