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Designação Comercial : Limpa Estofos PELE Spray – DRIVE CARE   
 
Utilização:  Limpeza de Estofos em Pele natural e sintética em veículos automóveis. 
 
Apresentações e Códigos: 

Ref Lt / Can Designation 

SG 0 0 0 2 0  500 ml          Limpa Estofos Tecido Spray Drive Care 
 

 
 
CARACTERISTICAS GERAIS: 
 
Limpa Estofos DRIVE CARE TECIDO é um detergente especialmente estudado para a limpeza de estofos em Pele natural ou 
sintética . 
 A sua composição rica em tensioativos permite uma limpeza em profundidade bem como nutre e protege a pele deixando a 
mesma macia e elevando o seu teor de humidade mantendo assim menos a tendência a formação de marcas.  
 
Tem um efeito hidrofugante que depois da limpeza e hidratação da pele se mantêm durante um longo período de tempo. 
Esta é uma solução completa de tratamento pois além da limpeza, tira nódoas, refresca e mantém a carpete limpa durante mais 
tempo. Não ataca as cores. 
 
Composição:  

Tensioativos aniónicos e não iónicos: Inferior a 5%. 
Silicone  a 5%.  
Fosfonatos: inferior a 5%. 
Lanolina e Glicero inferior a 5%. 
 
Perfume 
 
Especificações: 
 
Aspeto a 20ºC – Líquido límpido  
Cor – verde opaco  - Odor – Drakkar  
PH (20ºC) – 4,8-6,3  
Resíduo seco-7,0-9,0 % 
Densidade 20ºc-1,000-1,020 g/cm3 
 
 
Indicações de Utilização:  
Pulverizar o estofo em seco, com a solução, por secções abundantemente até formar pequenas gotículas na pele.  
Com um pano macio esfregue em movimentos circulares e insistir nos locais com maiores sujidades.  
Com um pano limpo (húmido e bem espremido) remova a excesso de produto e prossiga para outras secções do estofo com os 
mesmos procedimentos. Deixe secar, e se necessário com um pano seco puxe o lustro para obter brilho. 
 
Nota: Os fluidos que contêm na sua formulações corantes ou pigmentos com propriedades refratárias, podem perder a coloração se estiverem 
expostas a qualquer tipo de radiação ultra violeta. No entanto apesar de descolorar o produto não perde as suas propriedades ou a sua eficácia.  
 
 
 
Nota: Aquando da utilização deverá ser utilizado, luvas e óculos de proteção a fim de evitar o contacto com os olhos e a pele, pois poderá 
provocar irritação, em caso de acidente lavar com água abundante se persistirem irritações dirigir-se ao centro médico mais próximo com a 
embalagem. 
O uso inadequado do produto ou a utilização para outros fins que não os indicados no rótulo, sem a observância das indicações de segurança 
mencionadas no rótulo, são da responsabilidade do utilizador, declinando o produtor e o comercializador qualquer responsabilidade sobre a 
utilização inadequada do produto 
  


