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Composição: 
 
NEURUST - LIS é um decapante e desoxidante 
de ferrugem composto à base de 
“hydroxythylidene”, sais de potássio, 
emulsionantes e estabilizantes. 
 
 

 

Características: 
 
Aspeto: Líquido 
Cor: Incolor 
pH: 6,0 – 8,0 
Matéria Ativa: 22,4 – 24,4 
 

 

 

Propriedades: 
 
NEURUST – LIS é um produto de tecnologia 
inovadora, formulado com pH neutro, sem 
utilização de ácidos, como tradicionalmente se 
utiliza. Não emite vapores tóxicos. Não é 
inflamável. É inativo em termos de cheiro. É eficaz 
à temperatura ambiente, não necessitando de 
aquecimento. Após aplicação deixa um 
revestimento protetor invisível que evita a 
corrosão superficial, podendo esta proteção ser 
utilizada durante um largo período de 
armazenagem no interior. É altamente rentável 
dado que se pode diluir em água sem alterar a sua 
funcionalidade. Não ataca os materiais oxidados. 
 
Campo de aplicação: 
 
NEURUST - LIS é recomendado na generalidade 
das indústrias das quais destacamos: 
Metalomecânica, Reparação e Construção Naval, 
Reparação de Automóveis, Carroçarias, Alfaias 
Agrícolas, Construção Civil, Aeronáutica, 
Celulose e papel, Petroquímica, Etc. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo de emprego: 
 
NEURUST - LIS poderá ser diluído em água até 
1/10 e aplicado por imersão, durante um período 
de tempo suficiente, até que toda a oxidação se 
desagregue das peças metálicas e deposite no 
tanque de imersão. 
 
Armazenagem:  
 
Sem cuidados especiais, mantendo afastado das 
crianças e nas suas embalagens de origem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-

se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer 

momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada 

pela Lisquimica, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por 

danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada. 
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