PAINT SHINE
PROTEGE A PINTURA E DÁ BRILHO DURADOURO
FUNCIONA MESMO!!!
N ã o r i s c a Muita
Ecológico Poupa água

Aplicações
Protege a pintura da acção dos elementos (sol,
chuva, poeiras, etc) dada a combinação equilibrada
da sua formulação. Com uma operação simples
limpa, dá um polish ligeiro e abrilhanta a carroçaria
do veículo.

Diluição
O produto aplica-se puro.

Dados Técnicos

Modo de utilização
Pulverize a superfície a limpar, deixe o produto
actuar uns breves instantes, passe o pano
microfibras num só sentido, seccionando a
superfície em pequenas áreas a limpar. Após a
limpeza estar concluida para dar brilho, use um
pano microfibras limpo e seco em movimentos
circulares, amplos e vigorosos em toda a viatura.
Atenção: Agitar a embalagem uns segundos.
-De preferência o veículo a limpar deve estar à sombra.
-O veículo não deve estar ao sol incidente, nem ter
acabado de fazer uma viagem longa.

Apresentação
APARÊNCIA:
pH tal e qual:
FRAGRÂNCIA:

Líquido viscoso branco
6.5-7.0
Agradável

Embalagem de 500mL com pulverizador
Recargas de 1L, 5L, e 20L

Composição

Os tensoactivos contidos nesta preparação cumprem com os critérios de
biodegradibilidade segundo o regulamento (EC) Nº648/2004 relativo aos detergentes.
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Manter fora do alcance das crianças.
Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e
abundantemente com água e consultar um especialista.
Não ingerir. Em caso de ingestão acidental consulte o centro de
Informação Anti-Venenos, Tel.: 808 250 143.
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Atenção a pinturas desgastadas pelo tempo ou
repinturas.
A utilização do PAINT SHINE deve ser sempre feita em
conjunto com os nossos panos microfibras.

-Solvente de origem vegetal<5%
-Tensoactivo catiónico <5%
-Tensoactivo não iónico <5%
-Contém aromas: HEXIL CINNAMAL, CITRONELLOL
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