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Ficha de Dados Técnicos  
Geral 
 
Número do artigo: 8000 
 
Descrição: Colad WaterlessWash  
  
 
 
   
Especificações 
 
Fluido de limpeza sem água que limpa um veículo completo ou painéis/superfícies específicos de forma rápida e 
simples, ao mesmo tempo que minimiza o impacto ambiental. Basta pulverizar, limpar e polir! O automóvel estará 
rapidamente pronto para a reparação. 
 
- Fácil de utilizar 
- Limpeza eficaz 
- Aumenta a produtividade 
- Poupa tempo 
- Amigo do ambiente 
 
Consumo médio: +/- 50 ml por painel. 
Uma lata de 5 L é suficiente para limpar até 100 painéis ou 15 automóveis completos. 

Embalagem: recipiente de 5 L. 
Vida útil: 2 anos após a data de produção (consulte a etiqueta). 
 
Agitar bem antes de usar. 
Ficha técnica de segurança do material disponível a pedido.  
 
Observações  
 
Instruções de utilização: Pulverize uma camada fina de WaterlessWash num veículo ou painel (utilize uma bomba 
pulverizadora Colad para uma distribuição homogénea) e deixe-o impregnar por um momento. Limpe toda a 
sujidade com um pano de polimento micro Colad húmido (para evitar riscos). Conclua o processo através da 
limpeza da superfície com um pano de polimento micro Colad seco (limpo) para obter uma superfície limpa e 
brilhante. O veículo já está pronto para a estrada ou para efetuar as reparações.  
 
Nota: Não utilize o produto em plena luz solar - a aplicação em superfícies quentes faz com que o produto evapore 
antes de poder trabalhá-lo. 
Nota: Cuidados de senso comum – As superfícies excessivamente sujas (lama ou areia) deverão ser previamente 
lavadas com água, para evitar riscos. 
Nota: O Colad WaterlessWash não é um desengordurante. Desengordure sempre de forma apropriada antes de 
iniciar a reparação! 
 
Produtos relacionados 
 
Panos de polimento micro Colad - Nº. art. 8800 
Bomba pulverizadora Colad com anéis de codificação – Nº. art. 9705 
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