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 Nome da empresa: JCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME. 
 Endereço: Rua Andreas  Florian Rieger, 31 – Vila Bela Flor – Mogi das Cruzes / SP 
 SAC-RAD: 11 2312-6944   
 E-mail: radibras@radibras.com.br 
 

1.Característica do produto:  

 

Nome do Produto: LAVA AUTO DETERGENTE AUTOMOTIVO 

Código: RX-330 

     

O lava auto com cera Radibras é um produto desenvolvido para limpar, proteger, 

conservar e dar brilho na pintura de seu veículo. O produto é neutro e por isso não 

afeta a pintura de seu veiculo. 

 

2.Modo de Uso: 

Esguiche água em todo o veiculo a fim de se retirar a poeira. Dilua o Lava Auto 

Radibras em um balde na proporção de 1/5 da embalagem em 3 litros de água e 

faça bastante espuma. Comece lavando pelas partes altas do veiculo (teto, 

traseira e capô) depois as partes baixas. Após esfregar o veiculo inteiro, enxague 

e seque com um pano macio. 

 

3. Precauções: 

Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. não Ingerir. Evitar a 

Inalação, aspiração e contato com os olhos e a pele. Em caso de contato com a 

pelo e olhos, lave imediatamente com água em abundancia. Em caso de ingestão 

não provocar vômito e consultar imediatamente o CENTRO DE INTOXICAÇÃO ou 

médico levando o rotulo do produto. 

Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Manter o produto em sua 

embalagem original. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins. mantenha 

o recipiente fechado em local ventilado. Evite contato prolongado com a pele. 

Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Lave bem os objetos 

usados como medida antes de reutilizar-los. telefone de emergencia: DISK-

INTOXICAÇÃOANISA: 0800-722-6001. 

 

4. Composição: 

Tensoativo aniônico, lauril éter sulfonato de sódio,espessantes, corantes, 

conservante, hidróxido de sódio e veiculo. 
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5. Qualidade:       

 

Ensaios: 
 

Valores 

Aspecto Visual  Liquido viscoso 

Ph (1%) 8.5 

Odor  Característico  

Cor – Visual   Amarelo 
 

 

6. Acondicionamento: 

O Produto é acondicionado em embalagem de 500ml, 20L, 50L e 200L. 

 

7. Validade: 

36 meses após a data de fabricação 

 

 

REVISÃO NATUREZA DA ALTERAÇÃO DATA 

00 
 

Emissão inicial do documento 
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