CUIDADO TOTAL PLATINIUM 2X1
PT
Conteúdo: 1 x Platinium Formula Care, 500ml; 1 x Platinium Formula Clean,
100ml; 1 x Platinium Formula Protect, 100 ml; 1 x Pano de microfibra

PLATINIUM FORMULA CARE – 500 ml
Produto de limpeza tudo em um para todo o tipo de pinturas de automóvel.
Limpa, pule e protege numa única passagem. Cobre a pintura com uma camada
protectora, conferindo-lhe um resistência extra sem danificar a pintura. As
superfícies tratadas adquirem um brilho consistente e duradouro, permanecendo
protegidas durante várias semanas contra a sujidade, excrementos de pássaros,
sal e raios UV. Apto igualmente para superfícies plásticas e cromadas. Aplicação:
Pulverizar uma quantidade generosa sobre a pintura seca e distribui-la por toda a
superfície e limpar em seguida com o pano de microfibra Platinium. Eliminar os
restos de produto da superfície e puxar brilho. Se preferir pode lavar previamente
o seu carro como habitualmente. Quando utilizado correctamente não são
necessárias medidas de precaução especiais. Utilizar unicamente em zonas bem
ventiladas. Lavar as mãos após aplicação do produto. Recomenda-se a utilização
de luvas protectoras para aplicação do produto. Lavar as mãos após aplicação do
produto. Cuidados especiais: Utilizar o produto de imediato, sem nunca esperar
que seque. Nunca limpar se uma vez só superfícies superiores a ½ m2. Evitar
aplicar o produto em dias de temperaturas muito elevadas e com exposição solar
directa. Para limpar as zonas delicadas (p.ex. retoques de pintura) testar
previamente a resistência da mesma numa pequena área. Armazenamento:
Conservar o produto apenas na sua embalagem original. Não verter no solo. Não
guardar junto a alimentos para consumo humano ou animal. Manter o recipiente
fechado hermeticamente. Proteger de fontes de calor. Armazenar a uma
temperatura de 10-30oC. Indicações de perigo: Provoca irritação ocular.
Conselhos: em caso de necessidade de acompanhamento médico ter sempre

presente a embalagem ou a etiqueta do produto. Manter fora do alcance de
crianças. Evitar o contacto com os olhos, pele ou roupa. EM CASO DE CONTACTO
COM OS OLHOS: lavar cuidadosamente com água durante alguns minutos. Em
caso de utilização de lentes de contacto, se possível, retirá-las, sem esforçar.
Lavar novamente com água. Caso a irritação ocular persistir consultar um médico.
Produto de limpeza, 684/2004/CE, contém: < 5% tensioactivos não iónicos,
conservantes METHYLISOTHIAZOLINONE, conservantes
METHYLCHLOTOISOTHIAZOLINONE /METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1),
conservantes BENZISOTHIAZOLINONE. Eliminação: Contactar empresa de gestão
de resíduos/autoridades competentes. Os recipientes não contaminados podem
ser enviados para pontos de recolha para reciclagem. As embalagens que não
podem ser limpas devem eliminar-se da mesma forma que o seu conteúdo.

PLATINIUM FÓRMULA CLEAN – 100 ml
Produto de limpeza para tapetes e interiores, para todas as superfícies lisas e
estofos do automóvel. Elimina manchas difíceis como nicotina, gordura ou outros
resíduos, reavivando a cor dos materiais. Aplicação: Superfícies lisas – Pulverizar,
esperar uns minutos para que actue e eliminar os restos do produto com o pano
de microfibras Platinium. Tapetes – Pulverizar, esfregar com o pano de microfibra
Platinium, aguardar que actue, enxaguar e deixar que seque. Se as manchas
persistirem, repetir o processo. Se aplicado correctamente não são necessárias
medidas de precauções especiais. Utilizar em zonas bem ventiladas. Lavar as
mãos como medidas prevenidas. Armazenamento: Conservar apenas na
embalagem original. Conservar o produto apenas na sua embalagem original. Não
verter no solo. Não guardar junto a alimentos para consumo humano ou animal.
Manter o recipiente fechado hermeticamente. Proteger de fontes de calor.
Armazenar a uma temperatura de 10-30oC. Indicações de perigo: Provoca
irritação ocular. Conselhos: em caso de necessidade de acompanhamento médico
ter sempre presente a embalagem ou a etiqueta do produto. Manter fora do
alcance de crianças. Evitar o contacto com os olhos, pele ou roupa. EM CASO DE

CONTACTO COM OS OLHOS: lavar cuidadosamente com água durante alguns
minutos. Em caso de utilização de lentes de contacto, se possível, retirá-las, sem
esforçar. Lavar novamente com água. Caso a irritação ocular persistir consultar
um médico. Produto de limpeza 648/2004/CE, contém: < 5% tensioactivos não
iónicos, < 5% tensioactivos aniónicos, conservantes METHYLISOTHIAZOLINONE,
conservantes METHYLCHLOTOISOTHIAZOLINONE /METHYLISOTHIAZOLINONE
(3:1), conservantes BENZISOTHIAZOLINONE, perfumes d-LIMONADE, perfumes.
Eliminação: Contactar empresa de gestão de resíduos/autoridades competentes.
Os recipientes não contaminados podem ser enviados para pontos de recolha
para reciclagem. As embalagens que não podem ser limpas devem eliminar-se da
mesma forma que o seu conteúdo.

PLATINIUM FORMULA PROTECT – 100 ml
Permite uma visibilidade perfeita em condições de chuva, neve ou neblina,
contribuindo assim para uma condução mais segura. Aplicação: Limpar bem os
vidros e eliminar os possíveis restos do produto limpa-vidros. Pulverizar sobre o
vidro seco e distribuir uniformemente sobre toda a superfície. Quando o produto
começar a secar (depende da temperatura ambiente; poderá demorar 1-3
minutos), polir com o peno de microfibra. Nunca limpar superfícies maiores que 2
m2 de uma única vez. Se aplicado correctamente não são necessárias medidas de
precauções especiais. Utilizar em zonas bem ventiladas. Manter afastado de
chamas ou qualquer outra fonte de calor. Recomenda-se a utilização de luvas
protectoras para aplicação do produto. Lavar as mãos após aplicação do produto.
Aplicações: vidros e plástico (quando aplicado em viseiras de capacetes).
Respeitar sempre as indicações do fabricante do produto. Contem 10% de
isopropanol. Armazenamento: Conservar apenas na embalagem original.
Conservar o produto apenas na sua embalagem original. Não verter no solo. Não
guardar junto a alimentos para consumo humano ou animal. Manter o recipiente
fechado hermeticamente. Proteger de fontes de calor. Armazenar a uma
temperatura de 10-30oC. Conselhos: Manter fora do alcance de crianças. Evitar
respirar os vapores. Evitar o contacto com os olhos, pele e roupa. EM CASO DE
INSGESTÃO contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) – 808 250

143. Ingredientes: contém compostos nano < 1%. Eliminação: Contactar empresa
de gestão de resíduos/autoridades competentes. Os recipientes não
contaminados podem ser enviados para pontos de recolha para reciclagem. As
embalagens que não podem ser limpas devem eliminar-se da mesma forma que o
seu conteúdo.

PANO DE MICROFIBRA PLATINIUM FORMULA
Ideal para uma limpeza rápida, fácil e com respeito pela pintura. Apto para
pinturas, cromado, alumínios, habitáculo do condutor, plástico, vidros e espelhos.
De alta qualidade, suave, extra grosso. Não risca. Material: 90% poliéster, 10%
poliamida | Medidas: 40 x 40 cm.

