
PROPRIEDADES

MODO DE USAR

COMPOSIÇÃO

CLASSIFICAÇÃO / ANVISA

EMBALAGEM

FICHA TÉCNICA
GTR CAR WASH

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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Especificamente para remover acúmulos de sujidades, limpando a lataria de veículos, 
maquinários, entre outros. É um produto com alta tecnologia desenvolvido para atender as 
diferentes necessidades do mercado em termos de segurança de u�lização, eficiência, impacto 
ambiental e preservação das super�cies tratadas. Agite bem o produto antes de usar e sempre 
execute testes preliminares sobre uma pequena área na super�cie desejada para avaliar a 
compa�bilidade e solidez. U�lizar equipamentos de proteção individual adequado antes de 
iniciar a operação de limpeza.

Antes de aplicar o produto, molhar a super�cie a ser tratada. Aplicar uniformemente o produto 
sobre a super�cie u�lizando um pulverizador de baixa pressão manual, rolo ou pincel. Deixar agir  
por um tempo mínimo de contato entre 5-10 minutos para que a solução amoleça e solte os 
depósitos de sujidades. Após a aplicação, esfregue a super�cie a ser tratada com uma escova de  
cerdas, a fim de acelerar o processo de desincrustação por ação mecânica. Repita o processo se  
necessário. Lavar todas as super�cies tratadas com água limpa em alta pressão.

Composto glicólico formado por moléculas de origem vegetal.

Cp3148 GTR CAR WASH  1L / 1Kg
DIMENSÃO UNITÁRIA: 18 x 10 x 7,5cm
DIMENSÃO CAIXA (6 unidades): 24 x 21 x 18,5cm
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