
Melhora a visibilidade em 
condições climáticas adversas 
para uma condução segura.

• Forma uma camada microscópica 
que repele a chuva, granizo, neve, 
gelo e insetos

• Fácil de aplicar em para-brisas, 
espelhos, janelas laterais e traseiras

• Produz excelentes resultados
• Para que se produza o deslocamento 

da água no vidro, o veículo deve 
alcançar uma velocidade mínima de 
50 – 60 km/h

Instruções
1. Não aplicar o produto sob a luz 

direta do sol nem com o vidro quente. 
Baixar previamente a temperatura 
com água fria corrente

2. Limpar o vidro com um produto limpa 
vidros como o Limpa Vidros Ativo, 
Art.-Nr. 0890 25, retirando bem os 
resíduos sólidos.

3. Impregnar o Rain Off diretamente 
num pano absorvente, como pano 
microfibras Art.-Nr. 0899 900 138. 
Aplicar sobre o vidro em movimentos 
circulares até cobrir completamente 
toda a área.

4. Finalmente, deve certificar-se que 
o produto está aplicado em todo o 
vidro e que não há velo em nenhuma 
zona.

Nota
A incidência do sol, a frequência de 
lavagem do veículo e outros fatores, 
fazem com que as durações indicadas 
do tratamento possam variar.

RAIN-OFF SELANTE PARA VIDROS

Art.-Nr. 0893 012 417
Qt./Emb. 1
Conteúdo 100 ml
Cor Transparente
Aspeto Líquido
Cheiro/fragrância Álcool
Temperatura de aplicação 10ºC a 40ºC / 60% humidade relativa
Ponto de inflamação 82ºC
Densidade/condições 1 g/cm3 / 20ºC
Rendimento estimado 10 a 12 m2

Validade a partir da data de produção 18 meses / -5ºC a 20ºC
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Produtos complementares Art.-Nr.
Spray limpa vidros ativo 500 ml 0890 25
Limpa vidros ativo 5 l 0890 250 5
Limpa vidros ativo 20 l 0890 252 0
Pano microfibras Profi-Duo 0899 900 138
Pano microfibras alto brilho Pro 0899 900 139


