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LIMPA RADIADOR
TECBRIL 500 mL

Literatura e especificações técnicas

Descrição: O limpa radiador Teccool é
indicado para a limpeza do sistema de
arrefecimento de veículos. Pode ser
utilizado em todos veículos nacionais e
importados. A exclusiva fórmula do
produto proporciona rápida e eficiente
limpeza do sistema de arrefecimento, essa
impurezas devem ser eliminadas, pós
impedem a livre passagem da água
causando o aumento da temperatura e
consequentes danos ao motor.

Dados Técnicos:
Cor: Amarelo claro.
Estado Físico: Líquido.
Odor: Característico.
pH: >3,0.
Temperaturas específicas: Não aplicável.
Ponto de Fulgor: Não aplicável.
Solubilidade: Solúvel em água.
Taxa de Evaporação: Não Relevante.
Viscosidade: 10 a 20 CF3.
Densidade: 1,00 a 1,04g/cm3.

Locais de uso: Sistema de arrefecimento de
veículos.

Instruções de Uso: Drenar toda a água suja
do sistema de arrefecimento. Recolocar as
mangueiras. Adicionar 1 frasco do produto
e completar com água limpa, ligar o motor
do veículo e deixar funcionando em
marcha lenta por 15 minutos. Desligar o
motor e drenar novamente o líquido do
sistema, lavar todo o sistema até que a
água saia limpa. Recolocar as mangueiras e
abastecer o sistema utilizando um fluído
anticorrosivo, conforme indicação do
fabricante do veículo, na ausência desta
informação utilize um da sua preferência,
recomendamos os Aditivos da linha Tecbril.
Recomenda-se que o sistema de limpeza

seja realizado por uma oficina
especializada.

Embalagem: Frasco 500 mL rotulado.

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 3 anos a partir da sua data de fabricação.

Precauções: Cuidado! 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 42-3252-
1705. Em caso de emergência, consulte o
Disque-Intoxicação 0800 722 6001.


