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PETROCOAT®-S 

Benefícios 

 Rentabilidade 

Proteção eficaz contra a 
corrosão em todas as 
superfícies metálicas; 

 Económico 

Aplicação e remoção simples, 
sem ajuda de equipamento 
especializado; 

 O revestimento tem 
características hidrófobas, 
i.e., repelente de água. 

Modo de Emprego 

PETROCOAT®-S aplica-se puro, a frio, sobre 
superfícies limpas e isentas de humidade. O 
modo de aplicação preferido é a pulverização, 
sendo também aceitáveis as aplicações com 
trincha ou por imersão. 

Para um bom resultado é fundamental uma 
preparação de superfícies adequada. São 
recomendados os seguintes passos: 

1. Proceder ao desengorduramento e remoção de 
oxidações e incrustações das superfícies a 
proteger. 

2. Deixar secar perfeitamente as superfícies. 
Quando possível, acelerar a secagem com 
corrente de ar quente ou com ar comprimido, 
isento de óleos e gorduras. 

3. Aplicar PETROCOAT®-S assegurando uma 
cobertura completa das superfícies a proteger. 

 
Atenção: 
Para uma secagem rápida, PETROCOAT®-S é 
formulado com solventes voláteis. Por isso, para 
boa manutenção do produto, é indispensável 
manter a embalagem bem fechada entre 
utilizações. 

A película protetora poderá ser facilmente 
removida com diversos solventes da 
PETROCHEM.   

Início 3 Semanas 15 Semanas 

Ensaio de exposição exterior em condições de atmosfera urbana 

Sem tratamento 

Todos os produtos fabricados pela PETROCHEM são ensaiados no seu Laboratório de Análises, Acreditado pelo Instituto Português de Acreditação (certificado nº L0171). 
 
As recomendações sugeridas são baseadas numa longa experiência prática e laboratorial, servindo apenas como orientação. 
Dado que a aplicação dos produtos está fora do nosso controlo, a nossa responsabilidade é limitada apenas à manutenção das suas características.  
A PETROCHEM recomenda, em caso de dúvida, a realização de ensaios prévios. As imagens são meramente ilustrativas. 
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Descrição 

PETROCOAT®-S é um anticorrosivo constituído 
por polímeros e inibidores de corrosão, que 
forma uma película seca sobre superfícies 
metálicas. 
 

Características 

» Aspeto - Líquido transparente de cor amarela; 
» Densidade a 20°C – 0,87. 
 

Campo de Aplicação 

A aplicação de PETROCOAT®-S protege as 
superfícies metálicas da corrosão atmosférica, 
em ambientes interiores ou exteriores. Por esse 
motivo, PETROCOAT®-S é aplicável nas indústrias 
de Construção Civil, Metalomecânicas, 
Operadores de Portos Marítimos, empresas de 
Transportes, etc. 
 
  

Anticorrosivo de película secativa 
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