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FT- SG00003         Nome do produto: Lustrante de Pneus. 500Spray – DRIVE CARE     Data da última revisão: 06/2017             
  

Designação Comercial:  Lustrante de Pneus 500 ml Spray - DRIVE CARE 
   
Utilização: Limpeza e Tratamento das Bandas Laterias dos Pneumáticos. 
   
Apresentações e Códigos:   

Ref             Lt / Can   Designação  
SG0003   0.250 LT  Lustrante de Pneus 500 ml Spray  
       

   

Descrição do Produto: Produto para abrilhantador de pneus, pode também ser aplicado nas tubagens 
de borracha dos motores como preventivo contra o envelhecimento precoce. Abrilhanta e conserva de 
uma só vez. Não é corrosivo para metais e borrachas. 

Composição: Contém entre outros componentes, solventes polares, glicerol e agentes de proteção. 

Caraterísticas Físico Químicas:  
 
Aparência: Líquido  
Cor: Preto Translucido 
pH: 7,5 a 9 
Densidade (20º C): 0.900 a 1.2 
 
Indicações de Utilização: Especialmente indicado para pulverizar diretamente sob ao banda 
lateral dos pneus, aplicar apos a lavagem do veiculo, remover o excesso se necessário com um 
pano microfibras. 
 

EVITAR EXPOR O PRODUTO A VENDA SOBRE LUZ SOLAR DIRETA 
 

A observar durante a utilização: 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. 

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. 

Nota: Os fluidos que contêm na sua formulações corantes ou pigmentos 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.   

  

Ficha   Técnica e Informação de Produto   
  


