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LIMPEZA DE MOTORES, CHASSIS E CARROÇARIAS DE 
VEÍCULOS AUTO 
CELLAUTO MC – RA114 

 

APRESENTAÇÃO 

O CELLAUTO MC é um produto líquido, de base aquosa e transparente, de cor verde e aroma agradável. 
 

COMPOSIÇÃO 

O CELLAUTO MC é constituído à base de tensioactivos não iónicos, agentes sequestrantes, solventes polares e emulsionantes. 
 

UTILIZAÇÃO 

Recomenda-se a utilização de CELLAUTO MC no desengorduramento de motores, chassis e carroçarias de veículos 

automóveis, motociclos e veículos industriais. 

É um desengordurante multifuncional com uma vasta aplicação em estações de serviço e oficinas auto. 
 

MODO DE EMPREGO 

LAVAGEM DE MOTORES: Ajustar a quantidade de CELLAUTO MC de acordo com a intensidade da sujidade a remover. 

Recomenda-se uma diluição com água até 1:5 (referência). Pulverizar o motor e deixar actuar durante 10 minutos. Em seguida 

enxaguar com água pressurizada. Por fim, secar com ar comprimido. 

LAVAGEM DE CARROÇARIAS: Efectuar uma diluição de CELLAUTO MC com água até 1:15. Enxaguar a carroçaria com água e 

aplicar a solução preparada, do mesmo modo que um champô auto. Por fim, efectuar um bom enxaguamento. 
 

PROPRIEDADES 

- Elimina a sujidade, manchas de gordura, negro de fumo, sem riscar. 

- Não causa danos nas pinturas e plásticos. 

- Não é tóxico por inalação, podendo ser aplicado em locais que não sejam arejados, onde é desaconselhado a utilização de 

produtos de base solvente.  

- Bom emulsionante de óleos minerais. 

- Miscível em água em todas as proporções. 

- Não é inflamável. 

- Produção de espuma reduzida. 

- Não é corrosivo. 

- Biodegradável. 

- Não forma película. 

 

PRECAUÇÕES 

- Não se aconselha a utilização na lavagem de peças de alumínio. 

- 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. 


