PROPRIEDADES
É uma cera de nano tecnologia que proporciona uma proteção duradoura mesmo depois de 10 lavagens (u lizando
shampoo neutro). Livre de silicone, cera de abelha, paraﬁnas ou qualquer po de óleo. Por esse mo vo NT70 pode ser
u lizado também no ramo da funilaria, pois não fecha os poros do verniz permi ndo que o mesmo evapore corretamente,
evitando o “murchamento”. Um produto mul funcional. Quando u lizado com força mecânica, exerce um poder de corte
eliminando mancha d'água dos vidros, micro riscos em coluna Black piano, lanternas e até mesmo na pintura. Ó mo para
remover oxidação em cromados, deixa uma película prote va que evita a incrustação de maresia, pois tem proteção
contra raios UV, sendo aplicado nos metais e também na pintura. Possui 11 pos de matérias primas dentre elas SIO2.

MODO DE USAR
Cer ﬁque-se que a super cie está seca, livre de barro e areia. Aplicação rápida e sem esforço.
Pulverize o produto a uma distância de 20cm da super cie a ser tratada, ou direto no pano e
espalhe até formar uma camada ﬁna, homogênea e opaca. Deixe secar por aproximadamente
3 minutos e remova o produto com uma ﬂanela ou pano de microﬁbra fazendo movimentos
em um só sen do. Após a remoção a super cie estará protegida por muito mais tempo.
COMPOSIÇÃO
Solvente orgânico, veículo, preservante e aditivos e propelente.

EMBALAGEM

Nt703 NT70 AUTO AEROSSOL 150ml / 165g
DIMENSÃO UNITÁRIA: 16,5 x 4,0 x 4,0cm
DIMENSÃO CAIXA (12 unidades): 19 x 14 x 14cm

CLASSIFICAÇÃO / ANVISA

CÓDIGOS EAN/DUN

7899870100797
17899870100794

VALIDADE
24 meses

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

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