Ficha Técnica e Informação de Produto

FT- SG00002

Nome do produto: Cockpit 600ml – DRIVE CARE

Data da última revisão: 06/2017

Designação Comercial: Cockpit Renovador de interiores 600ml Aerosol – DRIVE CARE
Utilização: Limpeza e proteção do painel de instrumentos de automóveis. Limpeza e proteção
de superfícies lacadas, estofos em couro ou napa.
Apresentações e Códigos:
Ref
Lt / Can
SG00002
600 mL

Designação
Cockpit Silicone renovador de interiores

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Spray para limpeza e proteção do tablier, borrachas, plásticos, madeira, couro,
napa e outros materiais sintéticos utilizados no habitáculo de veículos automóveis. Aroma cítrico
Características • contêm silicone. • Inclui substâncias ativas que conferem uma proteção duradoura aos
materiais sintéticos. • Anti estático, repelente do pó. • Protege contra a sujidade e humidade. • Protege
contra a descoloração provocada pelos raios UV. • Confere um novo aspeto e brilho às superfícies tratadas.
• Deixa um agradável odor no interior do habitáculo. • Acabamento polido e brilhante
Indicações de Utilização: Pulverizar o spray sobre as superfícies a limpar, espalhando suavemente o
produto com ajuda de um pano macio.
Validade: O produto devido a natureza dos seus componentes não se degrada, no entanto deve-se
observar devido á lata os seguintes requisitos: Armazenar em local seco sem humidades, a uma
temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar.

A observar durante a utilização: Aquando da utilização deverá ser utilizado, l 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.

Outras Informações: os dados e conselhos de utilização aplicam-se quando o produto é utilizado para o fim que é indicado e

da forma recomendada. Não se deverá utilizar o produto para outros prepósitos que não as aplicações especificas mencionadas
nesta ficha. É da responsabilidade do utilizador garantir e cumprir com todas as leis e regulamentos aplicáveis, declinando desde
já o fabricante qualquer responsabilidade sejam danos sejam lesões resultantes de uma utilização desadequada do produto que
não a indicada, bem como problemas originados por uma má utilização bem de como de qualquer perigo eminente sobre a
natureza do material, sejam derrames acidentais sejam prejuízos no meio ambiente.
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