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RUST GRIP® é um revestimento anticorrosivo monocomponente de 
poliuretano aromático de alto poder de penetração e umectação que 
reage por reação química com a umidade do ar.

É indicado para diversos tipos de substratos, como aço, concreto, 
madeira e alvenaria, localizados nos ambientes mais severos.

Utilizado como primer, intermediário e acabamento. 

Pode ser usado como primer ou revestimento de demão única.

Está patenteado para encapsular pintura à base de chumbo e outros 
materiais tóxicos, incluindo amianto. Pode ser aplicado diretamente 
sobre superfície com corrosão ou pintura firmemente aderida. 
Resiste a solventes químicos e respingos de ácido.

Proteção anticorrosiva para pontes, coberturas e telhados, e outras 
superfícies já em processo de corrosão, com preparo de superfície 
mínimo.

Resistente à respingos de ácidos e solventes químicos ASTM G 20

Como camada protetora, evita penetração da umidade, 
contaminantes e mofo.

Pode ser utilizado em concreto como revestimento protetivo ou 
selante com excelente desempenho.

Resistente a solventes químicos e respingos 
de ácido.

Após a cura, proporciona um filme de 
revestimento protetivo com excelente 
aderência e flexibilidade.

Altamente resistente à abrasão e ao impacto.

Pode ser usado como Primer, Intermediário 
ou Acabamento

É um revestimento patenteado para 
encapsular pintura à base de chumbo e 
outros materiais tóxicos, incluindo amianto

Revestimento Anticorrosivo 
para Ambientes Severos 
com preparo de superfície
mínimo

Dispensa jateamento abrasivo!
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COMO FUNCIONA

Desenvolvido com solventes de altíssima penetração
Cura rápida por meio de reação química com a umidade do ar
Expande-se microscopicamente ancorando no substrato à medida 
que cura criando alta aderência
Atua como uma excelente barreira impedindo a penetração do ar, 
umidade ou minerais que atacam a superfície e causam corrosão

VANTAGENS

Proteção anticorrosiva com altíssima resistência
Reduz significativamente o custo e o tempo de aplicação
Dispensa jateamento abrasivo
Precisa apenas de uma preparação de superfície mínima
Valores de aderência por tração (pull-off) elevados
Alta resistência ao Salt Spray
Não propaga chama: classificação “0”
Alta durabilidade: eficácia testada e comprovada após 15 anos
Shelf life: até 3 anos em condições apropriadas de armazenamento

A L G U M A S  V A N T A G E N S  A D I C I O N A I S 
®

O RUST GRIP  INCLUEM:

Rapidez - Seu ciclo de cura inicia logo após a aplicação, penetrando 
e expandindo para promover uma excelente aderência no substrato. 
É muito importante entender que a película do RUST GRIP® ancora 
por si só na superfície já oxidada do metal ou concreto. Ao revestir a 
superfície com RUST GRIP®, é criada uma camada sobre a superfície 
do aço com excelente aderência.
Versatilidade - Protege aço, alumínio, concreto, madeira, fibra de 
vidro e pintura à base de chumbo. Excelente para superfícies 
minimamente preparadas.
Classe A contrafogo - Em caso de incêndio não propaga e nem 
contribui com a queima. ASTM E84: Classe 5 (Propagação de Chama).
Resistente e de longa durabilidade - Históricos com mais de 15 anos 
de durabilidade em situações adversas.
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