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KLEANER 

 

Produto desenvolvido com a mais alta tecnologia para limpeza da 
lataria do veículo antes do seu envelopamento automotivo.  
Trata-se de um produto a base de solventes que tem a função 
de realizar uma limpeza química na lataria do veículo. 
 
Indicações: para limpeza de resíduos químicos antes da 
aplicação da película autoadesiva.  
 
Durabilidade: somente no momento da aplicação. Use sempre 
antes de executar o serviço. 
 
Armazenagem: manter o recipiente adequadamente fechado à 
temperatura ambiente e ao abrigo de luz, evite locais úmidos e 
fontes de calor. Mantenha longe de alimentos e proteja do uso 
de crianças e pessoas sem conhecimento prévio. Nunca retire o 
rotulo original. Para maiores informações sobre o produto 
consulte a FISPQ (Ficha de Segurança do Produto Químico).  
 
Modo de usar:  

1. Lavar o carro; 
2. Com a pintura seca pulverizar uma pequena quantidade 

do produto em área não superior a 50cmx50cm; 
3. Faça a remoção com o auxílio de uma microfibra limpa 

e seca; 
Importante:  
O produto KLEANER não substitui a lavagem convencional do 
veículo; não é um shampoo e retira apenas resíduos químicos 
como por exemplo restos de ceras. 
Sigas as recomendações citadas ao lado, produto inflamável. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 Recomendações Importantes:  
. Evite o contato com olhos e pele, recomendamos o uso de 
equipamentos de proteção individual - EPI`s (óculos de 
proteção e luvas) ao manusear os produtos.  
. Em caso de incidente leia as recomendações da FISPQ 
(Ficha de Segurança do Produto Químico). Nunca dê nada via 
oral a uma pessoa inconsciente. 
. Não coma, beba ou fume no local de trabalho. 
. Conserve fora do alcance das crianças e dos animais 
domésticos. 
. Persistindo qualquer irritação procure um médico. 
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