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Embalagem: Frasco PET 500 mL rotulado.

LAVA A SECO
TECBRIL 500 mL
Literatura e especificações técnicas
Descrição: O Lava a Seco Tecbrilho é
indicado para a limpeza de carros, motos,
barcos, caminhões etc. O produto limpa,
encera e cria uma camada protetora que
mantém o brilho e diminui a aderência de
sujeiras, tudo isso sem riscar e sem a
utilização de água. A economia de água
pode chegar aos 320 litros utilizados em
uma lavagem convencional.
Dados Técnicos:
Cor: Branco leitoso.
Estado Físico: Líquido.
Odor: Característico.
Limites de Explosividade: Não aplicável.
pH: 6,0 a 7,5.
Solubilidade: Solúvel.
Taxa de Evaporação: Não Aplicável.
Densidade: 0,99 a 1,03 g/cm3.
Pressão Interna: 40 a 80 Psi.
Viscosidade: 10 a 20 CF3.
Locais de uso: Lataria de veículos em geral.
Instruções de Uso: Comece a lavagem pela
parte superior do veículo, borrife o
produto com uma seção de cada vez.
Rapidamente espalhe o produto com um
Pano de Microfibra para remover a sujeira,
sem utilizar pressão, apenas movimentos
suaves e de preferência circulares.
Utilizando outro pano de microfibra limpe
a superfície com um lado do pano e utilize
o outro lado para um lustro final.
Repita o processo para cada parte,
começando pelas superiores e descendo
até o final do veículo, até que todas sejam
limpas. Se o pano utilizado ficar saturado
de sujeira ele deverá ser trocado, sendo
que quanto mais sujo o veículo mais panos
deverão ser utilizados.

Estocagem: Manter em local coberto e
ventilado (temperatura inferior a 50°C).
Nestas condições, o produto em sua
embalagem original e lacrada tem garantia
de 2 anos a partir da sua data de fabricação.
Precauções: Lave bem as mãos após o uso.
Perigosa sua ingestão. Mantenha longe dos
olhos durante a aplicação. Não reutilize a
embalagem mesmo que vazia. Em caso de
contato com os olhos e a pele lave
imediatamente com água em abundância.
Se ingerido não provoque vômito e procure
a unidade de saúde mais próxima.
Segurança: Antes de usar este ou qualquer
outro produto químico, assegure-se de ter
lido e entendido as informações contidas
na Ficha de Segurança de Produtos
Químicos (FISPQ).
Observe os potenciais riscos e siga todas as
medidas de precaução, instruções de
manuseio, considerações e disposições
mencionadas na FISPQ e na embalagem.
Suporte Técnico: O Departamento
Técnico/Comercial da Baston Aerossóis
tem experiência prática na utilização dos
produtos e processos de fabricação.
Solicite assistência através de nossa equipe
de vendas. Havendo necessidade de
esclarecimentos técnicos ligue 42-32521705. Em caso de emergência, consulte o
Disque-Intoxicação 0800 722 6001.

