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 SHAMPOO AUTO UNIVERSAL  Shampoo de lavagem super 
activo em espuma branca para 
carroçaria de veículos ligeiros, 
pesados e autocarros.

 Shampoo de lavagem para 
utilização com nebulizador de 
espuma
 Evita a necessidade de esfregar.

 Efeito de espuma branca 
através de perfumação natural
 Excelente poder de lavagem, efeito 
abrilhantador e anti-depositante de 
sujidade.

 Anti-bactérico
 Excelente remoção de insectos.

 Protecção das viaturas
 Não danifi ca a pintura, plásticos e 
peças de metal.

 Propriedades ecológicas
 Produto à base de tensioactivos naturais 
com biodegradabilidade superior a 
90% (Art. 2-4 Lei de 26/04/83 n. 136).

Aplicação:
  Nebulizar todo o veículo com a proporção de mistura indicada, utilizando para 
isso preferencialmente um pulverizador de espuma. De seguida, aplicar água sob 
pressão para efectuar uma lavagem efi caz.

Atenção:
  Não aplicar em superfícies quentes ou sob luz solar directa. Não deixar o produto 
secar por si só. Utilizar material de protecção adequado no manuseamento do 
produto.

Descrição Conteúdo Art.-Nr. Qt./Emb.

Bidão
10 kg 0893 025 010

125 kg 0893 025 095
220 kg 0893 025 220

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabi-
lidade 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.

Artigos complementares:
Máquina de Espuma Activa 24 L
Art.-Nr. 0715 93 850
Qt./Emb. 1
Máquina de Espuma Activa 50 L
Art.-Nr. 0715 93 950 
Qt./Emb. 1

 P 09 1130 |  | HT 14 0020 | MN 13 0230 |  | B 01 0808 | 09 03 040

Características:
Porpoção de mistura 1:50
PH 13.7
Silicone Isento
Cor Amarelo / Aplicação em espuma branca


