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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: Cera Polidora Automotiva
Código: RX-380
Aplicação: Realiza polimento e enceramento em uma só aplicação deixando um
filme brilhante e duradouro sobre a pintura.
2.Modo de Uso:
Agite o frascos e despeje o produto em uma estopa ou algodão para polimento
(pouca quantidade). Espalhe o melhor possível, friccione em movimento circulares
e superfícies a ser encerada. Sempre uma peça de cada vez, deixe seca por
alguns segundos e limpe com algodão para polimento. Indicado para todos os
tipos de pintura, ideal para Autos, motos, geladeiras, cromados, moceis de aço e
laminados.
3. Precauções:
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Em contato com os olhos, lave com água em abundância. Em caso de ingestão
não induza ao vômito e não dê nada por via oral. Procure socorro médico ou o
serviço de saúde mais próximo levando a embalagem do produto. Não reutilize a
embalagem vazia.
Não descarte no meio ambiente (solo, esgoto, redes pluviais etc). O lançamento
em redes de esgoto ou corpos hídricos está condicionado ao atendimento dos
parâmetros arrolados na legislação municipais, estaduais e federal aplicável.
4. Composição:
Cera de carnaúba, silicone, solventes alifáticos, emoliente, Nonil fenol, moles,
silicato de alumínio, fragrância, espessante, conservante e veiculo.
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5. Acondicionamento:
O Produto é acondicionado em embalagem de 200ml.
6. Validade:
24 meses desde que armazenado corretamente. Data de fabricação desde que
armazenado corretamente.
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