
PROPRIEDADES

MODO DE USAR

COMPOSIÇÃO

CLASSIFICAÇÃO / ANVISA

EMBALAGEM

FICHA TÉCNICA
DESENGRAXANTE CÍTRUS

CÓDIGOS EAN/DUN

Rua: Rio Piquiri, 820 I Jd. Weissópolis I Pinhais/PR I CEP: 83322-010
Fone: (41) 3667-3942 I www.nt70auto.com.br

PRECAUÇÕES E CUIDADOS

CNPJ: 26.606.385/0001-29
sac@nt70auto.com.br

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.
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É um produto orgânico com base alcalina, 100% biodegradável, evitando qualquer �po de 
agressão a natureza e a saúde do profissional.

Ideal para todos os �pos de sujidades, Desengraxante Citrus limpa de forma eficaz e 
sustentável as mais diversas áreas do veículo, subs�tuindo a famosa “soda caus�ca” que além 
de agredir a saúde e a o meio ambiente, mancha e oxida. Pode ser aplicado com: Borrifador e 
Snow Foam. Versá�l, também pode ser u�lizado em pistola tornador e máquina extratora.

Cer�fique-se que local o ser aplicado o produto esteja em temperatura ambiente. 
Pode ser aplicada com peça úmida ou seca. Com a peça seca, seu poder de ação 
será maior. Aguarde o produto agir de 3 a 5 min, em seguida, esguiche com 
lavadora de pressão. Se necessário repita a aplicação. Pode ser usado em carros, 
motos, bike, caminhões, aviões, etc.

Tensoa�vo não iônico, espessante, solvente de origem vegetal, 
conservantes e veículo. 

CP3144 Desengraxante Citrus   500ml /510g
DIMENSÃO UNITÁRIA: 26 x 10 x 5,5 cm
DIMENSÃO DA CAIXA (12 unidades): 27 x 34,5 x 31,5cm

7899870100643

 27899870100647
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