V8 Waterless POR PERTO=CARRO LIMPO

- V 8 Wat e r l e s s é u m a
emulsão que faz uso dos
princípios da nano
tecnologia e que de forma
eficaz retira a sujidade dos
micro poros da superfícies
e repõe os espaços vazios
com um componente da
formulação que com um
ligeiro passar do pano
micro fibras uniformiza a
superfície e torna mais
difícil a deposição de novas
sujidades.
Apenas com um
pulverizador e 2 panos
microfibras consegue-se
limpar por esta ordem: os
vidros, a carroçaria, os
plásticos e as borrachas
em 15 minutos.
Os panos são lavados á mão
ou na máquina de lavar (sem
centrifugar).
Os panos têm em média uma
taxa de reutilização de 100
vezes.
Pode também ser utilizado em
motas, auto caravanas,
barcos ultra-leves, limpeza de
telas e faixas publicitárias,
outdoors, toldos, coberturas,
etc.

Ecológico
Poupa 170L de água no mínimo por
lavagem.
Eficaz
Carro impecável, sem calcário ou
marcas de água de escorrência.
Brilho
Graças à composição única da sua
formulação o seu carro fica mais
brilhante.
Mais tempo limpo
Graças à fórmula revolucionária do
V8Waterless é mais difícil o pó e os
mosquitos agarrarem-se ao carro, logo
fica limpo mais tempo.
Liberdade
Pode limpar a sua viatura em qualquer
lugar, a qualquer hora, em quaisquer
circunstâncias.
Económico
500 mL lavam, em média, 3 carros, logo
o custo diminui.
Lógico
A pintura do seu automóvel e o seu
planeta agradecem, pH 6/7 (NEUTRO).

O produto remove todo o
tipo de sujidades, até aquelas entranhadas nos micro poros da
pintura, fazendo-as vir à superfície, onde são capturadas pelo
micro fibras, com eficácia, rapidez, e sem riscos.
Lavar o carro sem água não é uma utopia, é possível.
Mude de atitude com um bem que é mais finito do que fomos
acostumados a pensar - a água-.
Experimente e tire as suas próprias conclusões.
Temos a certeza que fica convencido!
Desenvolvido e
fabricado em Portugal
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