CHAMPÔ NEUTRO PARA A
LAVAGEM MANUAL DE VIATURAS
CELLAUTO CAL – RA110
APRESENTAÇÃO
O CELLAUTO CAL é um produto líquido de base aquosa, de cor amarela, pH neutro, ligeiramente viscoso e aroma a limão.

COMPOSIÇÃO
O CELLAUTO CAL é um champô formulado à base de tensioactivos de elevada produção de espuma e inibidores de corrosão.
Uma vez que também, dispõe na sua formulação, constituintes que evitam a precipitação de sais dissolvidos na água, proporciona
os melhores resultados de limpeza, mesmo quando utilizado em áreas com águas muito duras.

UTILIZAÇÃO
O CELLAUTO CAL é um champô especificamente recomendado para a lavagem manual de veículos auto.

MODO DE EMPREGO
Efetuar uma diluição de CELLAUTO CAL de 2 a 4 % e aplicar manualmente, ou por pulverização ou recorrendo ao auxílio de uma
esponja.
Em seguida enxaguar utilizando água, se possível pressurizada.

PROPRIEDADES
- Produto de pH neutro.
- Elevado poder molhante, facilitando a penetração na sujidade, mesmo na mais antiga.
- Forte poder desengordurante, limpando em profundidade as carroçarias, deixando-as limpas e brilhantes.
- Nível de eficácia garantido quando diluído com qualquer tipo de água.
- Elevada concentração em matéria ativa. Excelente poder espumante, mesmo em águas duras.

PRECAUÇÕES
- Evitar o contacto com a pele e os olhos. Provoca irritação cutânea e ocular grave. Utilizar luvas e óculos de segurança durante
o seu manuseamento.
- Produto de utilização profissional / industrial. Manter fora do alcance das crianças.

ARMAZENAGEM
- Armazenar na embalagem original, fechada, longe das fontes de calor e luz solar.
- Estável nas condições normais.

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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