PROPRIEDADES

É eﬁcaz e preven vo contra a impregnação da maresia e manchas em vidro.
Acelera o desembaçamento. NT70 LIMPA VIDROS é um produto que oferece
polimento imediato e sem riscos. Previne impregnação de sujeiras e manchas,
reduzindo em até 70% a necessidade de novas limpezas. Efetuar sempre um teste
sobre uma amostra da super cie a tratar antes da aplicação efe va.
MODO DE USAR
Agitar bem antes da aplicação. Recomenda-se re rar a base oleosa (se houver) com Ultra
Limpador Interno antes de aplicar o NT70 Vidros. Aplique uma pequena na super cie a ser
tratada. Não saturar demasiadamente a super cie com o produto. Espalhe o produto com o
auxílio de uma ﬁbra não abrasiva até formar uma camada ﬁna e opaca. Remova a camada dando
polimento ao mesmo tempo com um pano de microﬁbra seco e limpo. A super cie ﬁcará lisa e
polida ao toque, reduzindo sensivelmente o atrito, não permi ndo a ﬁxação das sujidades.
COMPOSIÇÃO

Solvente orgânico, veículo, preservante e adi vos.

EMBALAGEM

CP3141 NT70 LIMPA VIDROS 500ml / 510g
DIMENSÃO UNITÁRIA: 26 x 10 x 4,0cm
DIMENSÃO CAIXA (12 unidades): 27 x 34 x 21,5cm

CLASSIFICAÇÃO / ANVISA

CÓDIGOS EAN/DUN

7899870100780
17898701007897

VALIDADE
24 meses

PRECAUÇÕES E CUIDADOS
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e pele. Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com
água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Informações Toxicológicas
(CIT/RS 0800 721 3000) ou o médico levando o rótulo do produto. Não reutilizar a embalagem vazia.
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Rua: Rio Piquiri, 820 I Jd. Weissópolis I Pinhais/PR I CEP: 83322-010
Fone: (41) 3667-3942 I www.nt70auto.com.br

CNPJ: 26.606.385/0001-29
sac@nt70auto.com.br
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