
PROPRIEDADES

MODO DE USAR

COMPOSIÇÃO

CLASSIFICAÇÃO / ANVISA

EMBALAGEM

FICHA TÉCNICA
NT70 LIMPADOR INTERNO

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 inovador, com sua fórmula exclusiva, garante total segurança ao executar uma limpeza 
interna, seja em partes plás�cas, tecido, couro e alcântara. Com PH neutro e um 
excelente poder de limpeza, o Ultra Limpador Interno remove facilmente sugerias, 
gorduras e bolor, sem deixar resíduos corrosivos. Produto com tecnologia francesa, está 
surpreendendo profissionais experientes no ramo da esté�ca automo�va, com seu poder 
de limpeza e seu suave aroma de capim limão. Isento de soda, não agride a pele, não 
danifica os componentes do veículo nem a natureza.

Borrifar o Ultra Limpador Interno na peça a ser tratada, evitando umedecer partes 
eletrônico do interior do veículo. Aguarde alguns instantes e inicie a limpeza, 
u�lizado uma buchinha de espuma suave, pincel de detalhamento ou escova de 
cerdas macia. Após feito isso, u�lize uma toalha de microfibra levemente 
umedecida apenas com água para remover o produto e a sujeira extraída da peça. 
Se necessário repita o processo.

Tensoa�vo aniônico, tensoa�vo não-iônico, espessante, veículo, 
neutralizante, sequestrante, fragrância e preservante.

CP3142 Ultra Limpador Interno 500ml / 510g
DIMENSÃO UNITÁRIA: 26 x 10 x 4,0cm
DIMENSÃO CAIXA (12 unidades): 27 x 34 x 21,5cm 17899870100763

789987010076600
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