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Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e 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 Informações Toxicológicas 
(CIT/RS 0800 721 3000) ou o médico levando o rótulo do produto. Não reutilizar a embalagem vazia. 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

FICHA TÉCNICA
BIO 7 AUTO

PROPRIEDADES

O Bio7 Desengraxante Citrus é 
indicado pra limpeza em geral. Possui em sua formulação agentes anticorrosivos, que 
impedem a oxidação do material a ser limpo. Desengraxante Universal. Utilizado em limpezas 
Leves e Pesadas de graxas e óleos de motores, suspensões e equipamentos, ferramentas
e peças mecânica suja com óleos, graxas e outras sujidades. Pode ser usado também em lavagem 
de véiculos, ocinas, e mecânica em geral. 
Agradável fragrância Cítrus. Ecologicamente correto. 

    1) Aplique o produto diretamente sobre a área a ser limpa, utilizando pincel, pano, 
    esponja, jato ou tornador.
    2) Esfregue.
    3) Enxágue.
    4) Não deixe o produto secar na peça.
    5) Caso isso ocorra, reaplique o produto e enxágue novamente.
    6) Seque a peça antes de usar.
    

MODO DE USAR

COMPOSIÇÃO

Tensoativo não iônico, espessante, solvente de origem vegetal, conservantes e veículo. 

CLASSIFICAÇÃO 

PRECAUÇÕES E CUIDADOS

NCM:  3402.90.90  

VALIDADE

RENDIMENTO
O rendimento varia com a diluição do produto.

Validade por 24 meses a partir da data de fabricação indicada na embalagem, se em embalagem não aberta. 

CÓDIGOS EAN/DUN

500ML  EAN: 7899870101978
             DUN:17899870101975

5L  EAN: 7899870101954
     

20L  EAN: 7899870102531
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EMBALAGEM

Cp3255  - 500 ml pump e rel : cx/12 unidades

Cp3249  - 5Litros: cx/ 4 unidades

Cp3250  - 20Litros: 1 unidade
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