
 

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 
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REMOVEDOR DE CERAS AUTO 
CELLAUTO RC – RA108 

 

APRESENTAÇÃO 

O CELLAUTO RC é um produto líquido, alcalino, de viscosidade média, de cor amarelada e praticamente inodoro. 

 

COMPOSIÇÃO 

O CELLAUTO RC é formulado à base de tensioactivos aniónicos e não iónicos, agentes sequestrantes e inibidores de corrosão, 

combinados com solventes polares de baixa toxicidade. 

 

UTILIZAÇÃO 

O CELLAUTO RC é especialmente recomendado para a remoção de ceras ou lacas de protecção em veículos automóveis. 

É ainda adequado para a limpeza e desengorduramento de pavimentos e paredes, sistemas de ventilação, filtração, 

condicionamento de ar, filtros de cozinha, máquinas, peças e chapas metálicas, termolaminados, etc.. É um excelente 

removedor de óleos, gorduras, fuligens, tintas tipográficas, ceras em revestimentos cerâmicos, paredes, etc.. 

 

MODO DE EMPREGO 

 

REMOÇÃO DE CERAS AUTO 

Lavar o veículo com jacto de água de modo a retirar quaisquer partículas de areia. 

Aplicar Cellauto RC por pulverização ou esponja e deixar actuar 5 a 10 minutos. Com a esponja embebida em Cellauto RC 

passar no veículo de modo a remover os resíduos de cera. Se necessário, efectuar nova aplicação nos locais onde ainda 

persista cera. 

Passar todo o veículo com jacto de água e lavar com CELLAUTO CSE. 

 

USO GERAL 

Para utilizações gerais o CELLAUTO RC é utilizado puro ou diluído com água, podendo ser aplicado com o auxílio de uma 

esponja, um trapo, por imersão ou pulverização. 

O grau de diluição dependerá da natureza e da intensidade da sujidade a remover, nunca devendo exceder as 15 partes de 

água para uma parte de produto. 

Deixar actuar 5 a 10 minutos, seguidamente passar com pano húmido ou enxaguar com água. 

 

PROPRIEDADES 

- Não é inflamável nem combustível. 

- Mistura-se com água em todas as proporções. 

- Utilizável em metal, cimento, pedra, mármore, plástico, borracha, vinil e na maioria das superfícies pintadas. 

- Não contém éteres butilglicólicos, nafta, benzeno, xileno ou qualquer hidrocarboneto clorado. 

- Não contém fosfatos. Biodegradável. 

- Baixa toxicidade. Não liberta vapores tóxicos, ideal para ser aplicado por pulverização mesmo em áreas fechadas. 

 

PRECAUÇÕES 

- Devido à sua alcalinidade recomenda-se a utilização de luvas na sua aplicação. 

- Efectuar ensaios prévios quando se pretende aplicar CELLAUTO RC sobre superfícies pintadas, nomeadamente com tintas de 

água. 

- Na remoção de ceras auto, nunca deixar secar o produto sobre os vidros ou tinta. 

- Evitar o contacto com a pele e os olhos. 

 

ARMAZENAGEM  

- Manter a embalagem fechada, em local fresco. 


