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 SHAMPOO LAVAGEM BI-COMPONENTE  Super Shampoo activo 
Bi-Componente indicado para 
limpeza de lonas, estruturas e 
chassis de veículos comerciais, 
autocarros, maquinaria de 
construção, motores, jantes e 
rodovias.

 Elevado poder e rapidez de 
lavagem
 Permite uma lavagem mais efectiva 
e poupança de produto, tendo 
necessidade de esfregar apenas em 
casos extremos.

Remoção de sujidades difíceis
 Dissolve as manchas mais difíceis como 
lubrifi cante, óleo, sujidade da estrada, 
alcatrão e pedaços de borracha.

Superfícies limpas e brilhantes
 Remove a sujidade unicamente com 
a sua acção química, favorecendo o 
efeito auto-secante sem deixar estriados, 
resultando uma superfície limpa e 
brilhante.

 Poupança de tempo
 Evita ter de esfregar na maioria das 
situações.

Combinação de tensioactivos e 
alcalis extremamente efi caz
  Garante uma limpeza suave mas efi caz 
que penetra mesmo nos poros.

Aplicação:
  Recomenda-se a aplicação do Shampoo Lavagem Bi-Componente com a máquina 
nebulizadora de espuma para melhor poder usufruir de toda a potencialidade e 
capacidade deste produto. 
Deverá pulverizar toda a área a limpar já com o produto devidamente diluído e de 
seguida enxaguar com água sob alta pressão de modo a retirar toda a sujidade que 
se encontra amolecida e suspensa. 
A utilização do Shampoo lavagem Bi-Componente implica agitar a embalagem 
antes de efectuar a mistura com água.

Atenção:
 Em caso de sujidades extremas, indicamos uma proporção mais concentrada. 
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 25 kg 0893 036 045 1

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. 0891 380 011
Qt./Emb. 1
Máquina de Espuma Activa 50 L
Art.-Nr. 0891 380 050 
Qt./Emb. 1

09 03 071

Características:
Proporção de mistura 1:50 - Lavagem normal

1:25 - Lavagem de sujidades tenazes
1:10 - Lavagem extrema

PH 11.85
Cor Amarelo claro / Ambar escuro


