
 

Os campos de utilização e o modo de emprego que se apresentam baseiam-se na nossa experiência devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação 
deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características. Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso 
dispor o apoio técnico da Cellwater. 
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DETERGENTE PARA A LIMPEZA DE ESTOFOS 
CELLAUTO ESF – RA115 

 

APRESENTAÇÃO 

O CELLAUTO ESF é um produto líquido, de cor rosa, de base aquosa e viscosidade reduzida, com aroma floral. 

 

COMPOSIÇÃO 

O CELLAUTO ESF é um produto constituído por uma mistura de agentes dispersantes e sequestrantes, solventes polares e 

tensioactivos de baixa produção de espuma. 

 

UTILIZAÇÃO 

Recomenda-se a utilização de CELLAUTO ESF na limpeza, manual ou mecânica, de estofos em tecido de veículos auto 

(inclusivamente em veludo), tapetes e alcatifas. 

 

MODO DE EMPREGO 

Ajustar a quantidade de CELLAUTO ESF de acordo com o tipo e intensidade da sujidade a remover. Por esta razão, recomenda-

se a realização de um ensaio prévio a fim de definir a quantidade indicada a utilizar. 

A diluição referência é de 10 a 20 partes de água para 1 de CELLAUTO ESF.  

 

PROPRIEDADES 

- Elevado poder desengordurante. Excelente removedor de nódoas, gorduras e sujidade em geral. 

- Miscível em água em todas as proporções. 

- Não é inflamável. 

- Produção de espuma reduzida. 

- Não é corrosivo. 

- Biodegradável. 

 

PRECAUÇÕES 

- Não misturar com produtos ácidos. 

- Evitar o contacto com os olhos, utilizando óculos de protecção durante o seu manuseamento. Em caso de contacto, lavar 

imediata e abundantemente com água e consultar um especialista. 

- Irritante para a pele. Utilizar luvas no seu manuseamento. 

- Produto de utilização profissional. Manter afastado das crianças. 

 

ARMAZENAGEM  

- Manter as embalagens fechadas, em local fresco. 

 


