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REMOVEDOR DE INSECTOS Excelente produto para remover 
insectos de p ára-brisas frontais, 
grelhas de radiador, pára-
choques, faróis, matrículas e 
spoilers.

 Combinação melhorada de 
ingredientes activos
 Remove facilmente restos de insectos 
prejudiciais às pinturas sem deixar 
resíduo.

 Aplicação simples e rápida
 Excelente para o pré-tratamento antes 
de lavagens automáticas.

 Suave para o material
 Não agride a pintura, cromado, 
plástico, borracha e outras superfícies.

Aplicação directa
 Não emulsiona com água, o que não 
prejudica a operação de um separador 
de líquidos leve (DIN 1999).

 Valor de pH: 10.9

 Sem AOX

 Sem silicone

Aplicação:
  Pulverizar a superfície e deixar actuar durante alguns minutos. Depois remover 
o resíduo dissolvido com uma esponja. Para evitar arranhões lavar com água 
abundante antes de limpar.

Atenção:
   Não aplicar em pinturas quentes ou sob luz solar directa. Proteger contra a 
congelação.

Descrição Conteúdo Art.-Nr. Qt./Emb.
Pulverizador 500 ml 0893 470 1/12
Bidão 5 L 0893 470 5

1
Bidão 20 L 0893 470 20

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.

 P 09 1111 | M 14 0050 | HT 14 0140 | MN 13 0170 |  | B 02 30019 | 09 03 021

REMOVEDOR DE ALCATRÃO Produto com um forte poder na 
remoção de alcatrão, salpicos 
das protecções da carroçaria e 
vedantes das cavidades ocas da 
pintura e cromados.

 Acção solvente muito potente
 Remove a maioria da sujidade.

 Efeito emulsifi cante
 Fácil de enxaguar.

Aplicação
 Pulverizar directamente ou aplicar sobre 
a superfície a ser tratada com um pano 
saturado em produto. Deixar o produto 
actuar por breves momentos e remover 
com um pano ou esponja macia.Descrição Conteúdo Art.-Nr. Qt./Emb.

Spray 300 ml 0890 26 1/12


