
Sua casa nova, 
de novo!
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  Após aplicação a superfície ca nitidamente polida. Este efeito repele 
pó e diculta a impregnação de sujeiras, gorduras, impressões digitais, 
fuligem, maresia e umidade. Depois de aplicado o Vidro Fácil, a limpeza 
poderá ser feita até com um simples pano seco. Vidro Fácil foi concebido 
para diminuir os custos com limpeza e manutenção.

Indicado para: Vidros, box, policarbonato, janelas, espelhos e corberturas 
de vidro.

CAIXA 12 Un.



MODO DE USAR

Agitar bem antes da aplicação.

Na posição Spray, borrifar o Vidro Fácil e passar um pano seco e limpo sobre o vidro removendo a 

sujidade dando leve polimento, brilho e proteção.

Para maresia, óleo, gorduras, poluição, fuligem e sujeiras mais resistentes simplesmente repita o processo.

 

Para alto polimento e maior proteção depois de limpo, pulverize o vidro deixe o produto secar e faça o polimento

com pano de algodão.
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Linha casa

APLICAÇÕES



Linha casa

PROPRIEDADES

Sem agentes abrasivos.
Ação rápida e profunda.
Mais eficiente.
Não altera a cor das superficies.
Não Mancha.
Fácil e rápido de aplicar.
Pronto para uso.
Cera Nanotecnológica.  

 

Não agride a superficie. 
 



Linha casa

RENDIMENTO

   Rendimento por embalagem : até 30m²  

   Valores médios fornecidos a título indicativo. 

O consumo real do produto depende da porosidade da superfície e do nível.  
 

 
 

SEGURANÇA

   Manter fora do alcance de crianças e animais; 
   Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente 
com água; 
   Usar roupas de proteção adequadas (luvas e óculos); 
   Em caso de acidente ou mal-estar consultar imediatamente um médico (se 
possível mostrar o rótulo). 

 
 

 
 
 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

   BLEND (mix) de nanopolidores.



Musgo & Fungo 
Attack

Elimino
purifico e
contra
musgos & fungos 
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