MAGTécnica
WHEEL CLEANER SPRAY
Ficha
(LIMPEZA DE JANTES)

Um aerossol de limpeza poderoso para as jantes
das rodas. Pulverizar a espuma nas jantes frias,
deixar actuar até levantar a sujidade e os resíduos
do travão. Pode ser pulverizado em todo o ângulo
mesmo de cabeça para baixo (válvula 360º).
Pulverize e lave. Limpa todas as rodas
surpreendentemente.

PROPRIEDADES TÍPICAS

APLICAÇÕES

MANIPULAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Os travões de disco dianteiros produzem altas
temperaturas que transferem às jantes. A limpeza
regular com o líquido de limpeza de jantes
Spanjaard assegura-se que os resíduos e a
sujidade dos travões não se cozam na laca que é
usada como revestimento final nas jantes. O líquido
de limpeza de jantes Spanjaard deixa uma camada
protectora que retardar a adesão dos resíduos de
travão e da sujidade, tornando a limpeza mais fácil.
Quanto mais limpar mais fácil se torna.

Guardar em local fechado. CUIDADO:
Recipiente pressurizado. Proteger da luz solar
e não expor a temperaturas que excedam
50ºC. Não perfurar nem queimar, mesmo
depois de vazio. Irritante para os olhos.
Em caso de contacto com os olhos, enxaguar
imediatamente com água em abundância e
procurar o conselho médico. Manter fora do
alcance das crianças.

INSTRUÇÕES De APLICAÇÃO

EMBALAGEM

Agite a lata duas vezes antes de usar. Pulverizar a
espuma nas rodas frias, e permitir que a espuma
afrouxe resíduos de travão e da sujidade por +/ – 5
minutos. Tirar a sujidade libertada com uma escova
ou uma escova de dentes velha (para áreas
difíceis). Passar por água (melhor alta pressão) ao
escovar para remover os detergentes adicionais,
que dariam de outra maneira um acabamento
pegajoso. Repetir nos resíduos obstinados.

400ml/365g Aerossol

Cor
Densidade @ 25ºC, ml/g
pH

Clara
1,03
11,0
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