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CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

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. 

FICHA TÉCNICA
NT 70 PROFISSIONAL
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Cp3125 1L
UNITÁRIA: 1L: 183 alt x 103 larg x 77 comp (mm)
CAIXA MASTER 1L (6 unidades):  190 alt x 210 larg x 235 comp (mm)

CP3126 5L
UNITÁRIA: 5L : 294,5 alt x 188 larg x 134 comp (mm)
CAIXA MASTER 5L (4 unidades):  295 alt x 280larg x 380 comp (mm)

CP3127 20L
UNITÁRIA: 20L : 376,5 alt x 330 larg x 235 comp (mm)

PROPRIEDADES
Nt70® PRO é um produto para limpeza a SECO e polimento de superfícies, 
com uma combinação de nanopolidores estruturados, que possibilitam que a 
superfície lisa que limpa, polida, brilhante e protegida, SEM SILICONE e sem 
oleosidade. Evita a corrosão da superfície por efeito de raios UV, maresia, ação 
do tempo e chuva ácida. Único com pH NEUTRO e com nanotecnologia 
embarcada.
NT70 PRO deixa a superfície nitidamente polida, repelindo a poeira e 
dicultando a impregnação de sujeiras, gorduras, impressões digitais, fuligem, 
maresia e umidade.
Foi concebido para DIMINUIR os CUSTOS com limpeza e manutenção.
LIVRE de óleos e Silicone. Tecnologia Alemã. Diluição: Não diluir, UTILIZAR puro

Agitar bem antes da aplicação;
Recomenda-se retirar a base oleosa (se houver) com detergente neutro Limpe Certo 100% antes de aplicar o Nt70.
Não saturar demasiadamente a superfície com o produto.
Espalhe o produto com o auxílio de uma esponja macia ou bra não abrasiva até formar uma camada na e opaca.
Remova a camada dando polimento ao mesmo tempo com um pano de microbra seco e limpo.
A superfície cará nitidamente lisa e polida ao toque, reduzindo sensivelmente o atrito, não permitindo a xação das 
sujidades.

MODO DE USAR

COMPOSIÇÃO

BLEND (mix) de nanopolidores.

CLASSIFICAÇÃO / ANVISA

PRECAUÇÕES E CUIDADOS

EMBALAGEM

NCM:     3405.90.00         

VALIDADE

RENDIMENTO

· O consumo real do produto depende da porosidade da superfície e do nível de impregnação da sujeira.
· Rendimento por litro: aproximadamente 80m². Valores médios fornecidos a título indicativo.

Validade por 24 meses a partir da data de 
fabricação indicada na embalagem, se em 
embalagem não aberta. 

CÓDIGOS EAN/DUN

1L  EAN: 0
      DUN:17899870100933

5L  EAN: 0
      DUN:17899870100940

20L EAN: 0
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