Ficha
Técnica

AUTO SHAMPOO
Código Geral: AO030000
Embalagens: 1 e 5 E 70 L
Preparação baseada em produtos detergentes e ceras
rigorosamente seleccionadas.
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AUTO SHAMPOO
TIPO
Preparação baseada em produtos detergentes e ceras rigorosamente seccionadas.
UTILIZAÇÃO
Produto especialmente concebido para lavagem de viaturas, motos, barcos, carroçarias, etc.
MODO DE EMPREGO
Deitar 2 a 3 tampas em 5 litros de água. Homogeneizar e lavar com esta solução. Finalmente, passe toda a carroçaria por
água limpa e deixe secar.
RECOMENDAÇÕES
Não lavar ao sol. A chapa da carroçaria deve estar fria. Antes de aplicar o shampoo, passe o carro com água limpa para
remover o pó.
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
Aspecto:
Cor:
Massa específica:
Estabilidade:

Leitoso.
Amarelado
1.00 ± 0.01 Kg/ l, 20 °C
12 Meses, em embalagens de origem, cheias e bem fechadas de modo a evitar a
evaporação da água e a formação de peles à superfície.

ROTULAGEM E CLASSIFICAÇÃO (67/548/EEC, 2001/59/CE e 1999/45/CE, 2001/60/CE)
Riscos de Incêndio
Não Aplicável , n.a.. Inflamável.
Símbolos:
Riscos para a Saúde:
Símbolos:
Xi/Irritante para a pele e olhos. Evitar o contacto os olhos. Usar luvas adequadas.
Utilizar somente em locais bem ventilados.
TRANSPORTE
Precauções:
Transportar à pressão normal e temperaturas abaixo dos 60 °C.
N.º ONU
isento
ADR/RID:
isento
IMDG/IATA/ICAO:
isento

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas.
Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um
ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.
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Recomendado para utilização profissional

