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IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto:
Categoria:
Nome da Empresa:
Endereço:
Telefone da Empresa:
Telefone de Emergência:
E-mail:
Contato:

2.

Lavagem a Seco EURO DRY
CÓD. EF-ED-A
001/13

Lavagem a Seco EURO DRY
Composto de Lavagem a Seco
Euro Techniker C.I.E.E.I. Ltda.
Rua Belém, 70
Santana de Parnaíba – SP – Brasil - CEP: 06529-190
(011) 4156-9900
(011) 4156-9900
vendas@etk.com.br
Depto. de Segurança / Setor Técnico

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado Físico:
Cor:
pH 25°C:
Ponto de Fulgor:
Odor:
Densidade 25°C:
Ponto de fusão:
Solubilidade em água:
Viscosidade 25°C:
Ponto de inflamação:
Prazo de Validade:
Embalagem Plástica:

Líquido
Azul clara
7,5 a 8,5
Não aplicável
Característico
1.000 a 1.020
Não aplicável
98%
1.200 a 1.300 cSt
Não aplicável.
12 meses
PEAD reciclável
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3.

APLICAÇÕES

- Lavagem a seco ecológica
- Enceramento expresso
- Proteção final Auto Brilho
- Ação hidro-repelente
- Automóveis e motos
4.

INSTRUÇÕES DE SUO

EURO DRY – CONCENTRADO é um produto ecologicamente correto, econômico e possui dupla
finalidade:
LAVAGEM A SECO diluído em água limpa na proporção de 1 litro do produto para 20 litros de
água. Utilizar pulverizador manual para aplicar o produto, iniciando pelas partes superiores do
veículo.
Remover os resíduos com pano de algodão limpo e úmido que, deverá ser lavado quando
saturado, em um balde com 5 litros de água, em cada etapa do processo.
Finalizar com uma flanela de microfibra para acentuar o brilho.
ENCERAMENTO EXPRESSO: Diluir 1 litro do produto em 10 litros de água limpa para
enceramentos rápidos, aplicando a solução com um pulverizador plástico, logo após a lavagem
convencional, em todos os pontos do veículo, antes da secagem do mesmo. Espalhar e enxugar
ao mesmo tempo, com um pano de algodão limpo e úmido, finalizando com uma flanela de
microfibra para realçar o brilho, principalmente nos vidros, faróis, lanternas e cromados.
Qualquer pessoa consegue aplicar este produto e obter ótimos resultados, mesmo sem ter
experiência, apenas seguindo nossas recomendações. Assista ao vídeo e veja outros detalhes do
modo de usar.
Importante: Tenha cuidado para fazer a limpeza a seco, se feita incorretamente, o veículo pode
sofrer micro riscos e até aranhões profundos. Sempre faça movimentos leves, sem aplicar força.
Situações onde veículo esteja tomado por barro ou areia, recomendamos a lavagem de carro
tradicional.

5.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido em sua embalagem original, a uma temperatura ambiente.
Nas condições acima a validade do produto será de 12 meses.
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