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CERA DE LAVAGEM AUTO-SECANTE  Agente líquido de elevada 
concentração  para utilização 
em estações de lavagem  
e lavagem manual de 
automóveis.
Efeito duo auto-secante e 
abrilhantador instantâneo.

 Permite uma separação 
rápida da película aquosa nas 
superfícies
 Grande parte da água é removida antes 
da activação do ventilador. Excelentes 
resultados de secagem.

 Forma uma película protectora 
adicional
 A pintura da viatura ganha um brilho 
atractivo. A água da chuva cai em 
gotas.

Protecção limpa e duradoura
 Não suja as escovas e deixa um fi lme 
brilhante e resistente.

 Grande capacidade de diluição
O nível de diluição pode ser maior 
tendo em conta o tipo de aplicação.

 Propriedades ecológicas
 Biodegradável e com base em 
tensioactivos naturais.

Aplicação:
 Máquina de Lavagem com rolos: Efectuar a diluição prévia da Cera de 1:4 em água 
e regular a dosagem da bomba doseadora para 20/30g de produto já diluído em 
cada viatura, dependendo a tipo de condições de utilização (Túnel, Temperatura, 
velocidade)
Box Lavagem Self-Service:  Efectuar a diluição da Cera até 1:10 em água antes da 
bomba doseadora.
Lavagem manual e com nebulizador:  Efectuar a diluição de 1:50 em água e 
posteriomente aplicar o produto uniformemente sobre a viatura preferencialmente 
com nebulizador.

Atenção:
 Armazenar em local seco longe de fontes de calor. Aplicar somente em superfícies 
lavadas e enxaguadas. A utilização do produto em estado puro requer todos os 
cuidados na sua manipulação devendo para isso utilizar vestuário completo e 
apropriado.

Descrição Conteúdo Art.-Nr. Qt./Emb.
Bidão 25 L 0893 025 150 1

Estas informações são apenas recomendações baseadas 
na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar 
responsabilidade pelos resultados usando este produto 
em casos individuais, devido às múltiplas aplicações 
possíveis e às condições de armazenamento e aplicação 
que estão fora da nossa influência. Recomendamos 
sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos 
nossos produtos. Reservamos o direito a alterações 
técnicas e desenvolvimentos.
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Características:
Proporção de mistura 1:4 / 1:10 / 1:50 (conforme o tipo de aplicação)
PH 5.12
Silicone e Fosfatos Isento
Óleo mineral e Hidrocarbonetos Isento
Cor Azul


