
Art.-Nr. 0585 300 110
Qt./Emb. 1

Cor Preto/Vermelho

Comprimento x Largura 110 x 70 mm

Produtos complementares Art.-Nr.
Pulverizador universal 0891 503 001
Produto de limpeza universal R1 0893 125 005
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 CLAY SERIES
Limpeza profunda efi caz e pré-
tratamento ideal de superfícies 
pintadas para óptimos 
resultados de polimento 

•  Remove facilmente resíduos resistentes 
e sujidade em superfícies pintadas 
que não conseguem ser removidos 
com a limpeza normal, criando um 
acabamento espelhado.

• Limpeza muito suave devido à baixa 
geração de calor e exclusão de 
detergentes de limpeza agressivos.

• Lavável e reutilizável
• Considerável economia de tempo, 

energia e custos
• Aplicação muito simples 

  Campos de aplicação 
 Para uma rápida e fácil remoção de 
névoa de tinta, resíduos de resina, 
alcatrão e insetos. Sobretudo indicado 
para a preparação de veículos novos 
e usados. Superfícies pintadas, vidro, 
peças cromadas, etc.  

  Instruções 
 Enxaguar, cuidadosamente, a área 
a limpar e a esponja de limpeza 
com água ou um shampoo auto 
com ph neutro (recomendamos 
Detergente Multi Lavagem BMF diluído 
Art. 0893 118 2/3). De seguida limpar 
a superfície húmida com a esponja de 
limpeza sem aplicar pressão. A esponja 
e a superfície devem estar sempre 
húmidas. Para o efeito recomendamos 
o humedecimento da superfície e da 
esponja com um pulverizador, conforme 
exigido durante o processo de limpeza.
Após a limpeza, remover eventuais 
resíduos com um pano microfi bras. A 
superfície está bem preparada para o 
polimento ou selagem.  

 As instruções de aplicação são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. 
Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes da utilização. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, 
condições de processamento e armazenamento, não podemos garantir um determinado resultado da aplicação. Não 
assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha 
gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do 
acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos 
uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas. 
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