FICHA TÉCNICA
Renovador de Motor

Descrição: O Renovador de Motor protege, promove brilho e renova todas as superfícies do cofre
do motor, incluindo partes metálicas, plásticos, áreas pintadas e borrachas. O produto forma um
filme ligeiramente lubrificado nas superfícies aplicadas, penetrando em partes de difícil acesso e
alcançando resultados de até três meses de duração.
Precauções: Não comer, beber ou fumar no local de trabalho. Lave-se bem após o manuseio. Não
ingerir. Evite a inalação, aspiração, contato com os olhos e a pele. Conserve fora do alcance das
crianças e dos animais domésticos. Não reutilize a embalagem para outros fins. Mantenha o produto
em sua embalagem original. Não misture com outros produtos.
Armazenagem: Manter o recipiente adequadamente fechado, à temperatura ambiente e ao abrigo
da luz. Armazená‐lo em local, devidamente identificado.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:

Adequadas: Manter o recipiente adequadamente fechado, à temperatura ambiente e ao abrigo da
luz. Armazená‐lo em local, devidamente identificado, exclusivo para produtos. Trancar o local
evitando o acesso de pessoas não autorizadas e crianças.
A evitar: Locais úmidos e com fontes de calor.
Produtos e materiais incompatíveis: Agentes Oxidantes. Não armazenar junto com alimentos,
bebidas, inclusive os destinados para animais.

Em caso de acidente: Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Ao contato com a pele
lavar com água corrente. Ao contato com os olhos lavar com água corrente abundante por cerca
de 15 minutos. Persistindo qualquer irritação procurar auxílio médico. Se o produto for ingerido
não provocar vômito, lavar a boca com água e em seguida procurar auxílio médico. Em caso de
derramamento conter o vazamento, recolher o produto com material absorvente inerte e descartar
de acordo com a regulamentação local.
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Modo de usar:
1 – Antes de aplicar o produto, certificar-se de que a superfície esteja limpa;
2 – Aplicar uma pequena névoa do produto até a total cobertura da peça;
3 – Aguardar secar por alguns minutos;
4 – Para um acabamento mais seco, remover o excesso com toalha de microfibra limpa e seca;
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