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LIMPA LATÃO 
DESOXIDA E LIMPA SUPERFÍCIES DE LATÃO, BRONZE E COBRE 

 
Descrição 
LIMPA LATÃO é um composição de substâncias desoxidantes, de ação rápida, 
recomendado para a desodoxidação e limpeza de latão, bronze, cobre e outros metais 
amarelos. 
 
Finalidade 
LIMPA LATÃO é indicado para desodoxidação e limpeza de barramentos de cobre, 
objetos de arte em metal amarelo, conexões, válvulas, lustres, esculturas, antiguidades, 
troféus, objetos decorativos, etc. Também pode ser usado no preparo de superfícies para 
cromação, niquelação ou oxidação preta com OXI BLACK da Tapmatic. Limpa 
também zinabre. 
 
Características 
LIMPA LATÃO torna as superfícies perfeitamente desodoxidadas e limpas, em poucos 
segundos, sendo desnecessário o uso de abrasivos. Contatos elétricos – desodoxidar 
com LIMPADOR DE CONTATOS ELÉTRICOS TAPMATIC. Por agir na 
temperatura ambiente sem exigir instalações especiais, traz como vantagem um custo 
bastante reduzido com altíssimo rendimento, permanecendo utilizável e eficiente até a 
última gota. 
 
Propriedades 

Aspecto Líquido transparente alaranjado. 
Odor Leve 
Densidade a 25 ºC 1,00 – 1,08 g/cm3 

Solubilidade em água Completa 
pH Menor que 1 
 
Instruções de uso 
• NÃO DILUIR. 
• Colocar LIMPA LATÃO num vasilhame não metálico (polietileno, vidro, etc.). 
• Mergulhar a peça por alguns segundos até a limpeza total (ou final). Peças pequenas 

imergir dentro de uma peneira de nylon para facilitar a remoção. Havendo sujeira 
pesada esfregar com um pano ou pincel. Assim que a peça estiver limpa, enxaguá-la 
com água e secar com ar comprimido ou pano seco. 

• O LIMPA LATÃO deixa a peça com aspecto fosco. Lustrar com escova de bronze 
de pelo mole ou com rebolo de panos. 

• Para remover oxidação de superfícies ferrosas usar QUIMOX, de aço inox usar 
LIMPINOX e de alumínio usar LIMPALUMÍNIO. 

 
Embalagens 
Produto comercializado em embalagens plásticas de ½, 1, 5, 20 e 50 litros. 
 
Informações de segurança 
Produto corrosivo. Evitar o contato com os olhos e a pele. Manter longe do alcance de 
crianças e animais. Usar óculos e luvas de segurança no manuseio. Estritamente para 
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uso industrial. Para maiores informações e limitações de responsabilidade consultar a 
fispq. 


