
Exemplo de aplicação do CARSHINE

CARACTERÍSTICAS

Liquido de reacção química de fraca
alcalinidade, não caustico.

Biodegradabilidade superior a 90 %.

CARSHINE
CHAMPÔ PARA 
LAVAGEM DE VIATURAS 

CARSHINE

Lavagem a Alta Pressão

Molhar previamente a carroçaria com
água. Diluição à saída da lança na
proporção de 1 litro até 100 litros de
água. Deixar actuar. Terminar com
enxaguamento final a água.

UTILIZAÇÃO

Utiliza-se pulverizando directamente o
CARSHINE nas carroçarias de camiões,
viaturas, autocarros, veículos de
transporte de mercadorias, camiões do
lixo, toldos, ou nos materiais a limpar,
previamente, molhados com água.

APLICAÇÃO

Diluir CARSHINE na proporção de 1 a
3%, consoante a sujidade e o modo de
aplicação. No final, lavar com água
limpa de modo a retirar os restos de
espuma e deixar secar o veiculo de
preferência à sombra.

Lavagens manuais

Molhar previamente a carroçaria com
água. Diluir 1 litro até 60 litros de água
num balde. Lavar a carroçaria.
Terminar com enxaguamento final a
água.

Pórticos de Lavagem

Diluição à saída dos pulverizadores na
proporção de 1 litro até 80 litros de
água.

PROPRIEDADES

CARSHINE é miscível em água em
todas as proporções. Composto activo
contra as gorduras e sujidades.

CARSHINE é estável com qualquer
dureza de água, deixando as
superfícies, após a lavagem, muito
brilhantes.

- Grande poder 
desengordurante

- Baixa tensão superficial 
- Activo e estável em águas de 

dureza elevada
- Muito concentrado
- Fácil enxaguamento



CARSHINE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO 1 litro até 100 litros de água

NATUREZA QUÍMICA

Combinação de funções 
hidratantes e solubilizantes de 

agentes surfactantes com 
emulsionantes iónicos, sais 

minerais aditivos dispersantes e 
penetrantes.

AGENTES TENSIOACTIVOS Aniónicos

ESTADO FÍSICO / COR Liquido âmbar

ODOR Não aplicável

pH 11,40

SOLUBILIDADE EM ÁGUA Completa

DESEMPENHO NA LIMPEZA Muito bom

ENXAGUAMENTO Sim

FORMAÇÃO DE ESPUMA Sim

DENSIDADE RELATIVA > 1,0

PONTO DE INFLAMAÇÃO Não abrangido

REACÇÃO QUÍMICA Alcalina não cáustica

CLASSIFICAÇÃO Irritante

VALIDADE

2 anos. Armazenado na 
embalagem original. Proteger o 
produto da luz solar excessiva. 
Evitar temperaturas extremas.

PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha
de dados de segurança antes de
utilizar este produto.

Não deixar ao alcance das crianças.
Fechar a embalagem após cada
utilização. Em caso de contacto com a
pele ou os olhos, lavar com água em
abundância.

Evitar o contacto prolongado e
repetido com a epiderme.

Não misturar com outros produtos.
Evitar a lavagem de materiais com
calor intenso e temperaturas altas ou
baixas, nunca limpar com água quente
com temperaturas superiores a 50º C.

Efectuar sempre um teste para
determinar a compatibilidade e o
tempo de contacto apropriado.


