BOLETIM TÉCNICO

INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

DETERGENTE AUTO
POLIRAD

DESCRIÇÃO
É um produto de alta eficiência utilizado na lavagem de veículos. DETERGENTE AUTO POLIRAD possui
em sua fórmula tensoativos biodegradáveis que agem entre as partículas de sujeiras removendo-as sem
danificar a lataria dos veículos.

DADOS TÉCNICOS

ASPECTO

COR

pH

ODOR

DENSIDA
DE (g/mL)

VISCOSIDADE

ATIVO

Líquido
Viscoso

Vermelho

8,0 – 8,5

Característico

1,01

100 / 240

16 – 18 %

APLICAÇÃO
Certifique-se que a superfície do carro não contenha resíduos de terra, visto que os mesmos agiriam
como abrasivos na aplicação do produto. Não aplicar o produto sobre a superfície do carro quente,
para que não haja risco de manchas. Lavagem Manual: Deve-se diluir 1 parte do produto para 100
partes de água, aplicar de maneira usual e enxaguar em seguida, não deixando que a espuma seque
sobre a lataria do veículo. Lavar e secar naturalmente na sombra e com uma flanela polir para dar
brilho. Lavagem Automática: Deve-se diluir 1 parte do produto para 200 partes de água. Aplicar pelo
método convencional de sua máquina. Lavar e secar naturalmente na sombra.

EMBALAGEM
►Garrafão de 2L
►Garrafão de 5L
►Bombona de 20L

ARMAZENAGEM/VIDA ÚTIL
Armazenar em local fresco, ao abrigo da luz solar e arejado. Manter o frasco fechado e não reutilizar
embalagens para outros fins. Não armazene fora do frasco ou em embalagem que não seja a original.

PRECAUÇÕES, SEGURANÇA E DEMAIS INFORMAÇÕES.
Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Solicitar a FISPQ do produto para
maiores informações sobre segurança. Utilize o produto apenas na finalidade e modo de uso
recomendados pela Policlean Oirad.
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