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Dados gerais 
 
Código artigo: 8901 
 
Descrição: Produto de Limpeza Higiénica de 
Superfícies – Premium da Colad 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificação 
 
Produto de limpeza higiénica de superfícies altamente ativo para todas as superfícies duras. 
Um produto de limpeza à base de álcool eficaz e fácil de utilizar e a melhor solução de secagem 
rápida para a limpeza rápida de todas as superfícies interiores duras de automóveis. Utilize este 
produto para limpar superfícies duras que são tocadas pelas mãos. Exemplos: capô, porta da bagageira, 
portas, puxadores, barras de tejadilho, teto de abrir, etc. 
 
Funcionalidades e benefícios 
 

• Produto de limpeza multiusos. 
• Para todas as superfícies duras de um veículo (não utilizar em couro ou tecido). 
• Fórmula de limpeza eficaz à base de álcool. 
• Pronto a utilizar e fácil de aplicar. 
• Garante uma limpeza rápida. 
• A melhor solução de secagem rápida. 
• Sem manchas: não deixa resíduos. 
• Deixa rapidamente o veículo novamente  ao nível do stand automóvel. 
• Entrega aos bate-chapas e aos pintores o veículo mais limpo possível antes de começarem a trabalhar. 
• Devolve ao proprietário o veículo reparado mais limpo possível. 

 
Especificações técnicas 
 

• Versão premium com uma percentagem de álcool mais elevada (69,9%). 
 

• Embalagem:   
o Lata de 5 l / 4 latas por caixa / 96 latas por palete. 

 
• Vida útil:  

o 12 meses. 
 

• Instruções de armazenamento:  
o Armazene afastado da luz solar direta, a uma temperatura compreendida entre 5℃ e 30℃. 
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• Instruções de utilização:  
o Utilize este produto para limpar superfícies duras que são tocadas pelas mãos.  
o Aplique com a bomba de pulverização (Art. n.º 9705) e um pano húmido (Art. n.º B12686589).  
o Aplique o produto de limpeza de superfícies diretamente no pano limpo.  
o Em seguida, passe o pano húmido sobre a superfície para limpar.  
o Seque passando um segundo pano limpo ou deixe secar naturalmente. 
o Este produto de limpeza multiusos pode ser utilizado em todas as zonas do veículo.  

 
Nota: Aplique em couro e/ou tecido à sua responsabilidade. É aconselhada uma aplicação de teste antes da 
utilização. 
 
 
Publicado por: 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                            www.colad.pt 
 
Aviso Legal: 
 
Ficha de dados técnicos e ficha de dados de segurança do material; É da responsabilidade do utilizador ler, 
compreender e aplicar as informações da ficha de dados técnicos. É da responsabilidade do utilizador ler e aplicar 
as informações. 
 
Os produtos destinam-se a uma utilização profissional. Devem ser usados o equipamento e o vestuário de proteção 
necessários. As reparações devem ser sempre realizadas em conformidade com as regras e especificações do 
fabricante de equipamento original (FEO). Todas as informações destinam-se à consideração, pesquisa e verificação 
do utilizador. As aplicações e condições de utilização específicas estão fora do controlo da EMM International B.V. É 
da responsabilidade do utilizador determinar a adequabilidade de quaisquer dos produtos mencionados para a 
aplicação específica do utilizador. 
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