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AX-52
Inibidor de Corrosão Solúvel em Água

O AX-52 é um inibidor de corrosão solúvel em água 
desenvolvido especialmente para as suspensões de 
partículas magnéticas base água. Ele oferece excelente 
inibição de corrosão para proteger peças e equipamentos 
da ferrugem.

Ao usar água como um meio de partícula magnética, as 
peças de metal podem ser protegidas da corrosão usando 
o AX-52, que é fornecido como um líquido límpido de tom 
âmbar claro. O AX-52 se mistura rapidamente na água e 
pode ser usado em todos os métodos de banho a base de 
água para aumentar a proteção contra corrosão.

BENEFÍCIOS

• Protege peças e equipamentos contra corrosão
• Mistura-se rapidamente na água
• Ótimo para áreas com água dura

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• ASTM E709
• ASTM E1444

APLICAÇÃO

Ideal para:
• Suspensão de partículas magnéticas base água
• Inibição adicional contra corrosão
• Prevenção contra ferrugem

PROPRIEDADES

Aparência Líquido transparente a 
âmbar

Cor em luz visível Âmbar claro

Cor em lâmpada UV Não fluorescente, incolor

Cheiro Mínimo, insignificante 

INSTRUÇÕES DE USO

Usar em sistemas à base de água para inibição de 
corrosão. Meça a quantidade apropriada de AX-52 e 
adicione à água. 

Sugestão de diluição para banhos em água:

1) Com alguma proteção contra corrosão: 125 mL de AX-52 
para 10 litros de água

2) Sem proteção contra corrosão: 150 mL de AX-52 por 10 
litros de água

Água AX-52

10 litros 125 – 150 mL

EMBALAGEM

Bombona de 5 L 

SAÚDE E SEGURANÇA

Reveja todas as informações relevantes relativas à saúde 
e à segurança antes de usar este produto. Para obter 
informações completas sobre saúde e segurança, consulte 
a Ficha de Informações de Segurança de Produtos 
Químicos (FISPQ), disponível em www.magnaflux.com.br.


