Informações Técnicas

INDY LAVA AUTOS
INDY LAVA AUTOS possui alto poder
emulsionante e espumante, ideal para limpeza
de superfícies pintadas de automóveis, ônibus,
caminhões, etc.

de pH, conservante, corante, fragrância e
veículo.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Mantenha a embalagem em local arejado e ao
abrigo da luz. Não reutilizar a embalagem
vazia para outros fins.

❖ Detergente automotivo neutro formulado
para lavagem automática e manual de
veículos;
❖ Sua fórmula garante grande economia,
brilho fácil e excelente rendimento;
❖ Não ataca as pinturas normais ou
metálicas;
❖ Não inflamável;
❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR
Dilua em um balde 500 ml parte de INDY
LAVA AUTOS em 5 L de água. Molhe
previamente a superfície a ser limpa com
água. Mergulhe o pano limpo ou esponja na
solução e aplique sobre a superfície a ser
limpa. Esfregue e em seguida, enxágue com
água em abundância. Em áreas impregnadas
com graxa, asfalto e óleos, utilize o produto
puro. Não deixe a espuma secar sobre a
lataria do carro.
Importante: É recomendável o uso de luvas
ao manusear o produto e suas diluições.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE
CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não
ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato
com os olhos e contato com a pele. Em caso
de contato com os olhos, lave imediatamente
com água em abundância. Em caso de
ingestão, não provoque vômito e consulte
imediatamente o Centro de Intoxicações ou o
médico levando o rótulo do produto. Depois de
utilizar este produto lave e seque as mãos.
Não misturar com outros produtos químicos.

PRAZO DE VALIDADE
36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
500 ml.

REGISTROS
CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA
ANVISA, Nº 25351.178242/2012-09

Aspecto: Líquido
Cor: Amarelo
Odor: Perfumado
pH (tal qual): 6,0 - 9,0

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831

COMPOSIÇÃO
Alquilbenzeno sulfonato de sódio, lauril éter
sulfato de sódio, neutralizante, coadjuvante,
sequestrante, espessante, agente de controle

LIMA & PERGHER IND. COM. E REP. LTDA.
FONE: (34) 3292-6100 - FAX (34) 3292-6161
INDÚSTRIA BRASILEIRA
www.startquimica.com.br

