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CÓPIA NÃO-CONTROLADA 

 

 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: Limpa Ar Condicionado 

Código: RX-400 / RX401 

 

Aplicação: É um produto em aerossol desenvolvido para a limpeza no sistema de 

ar condicionado. 

 

2.Modo de Uso: 

 

1 - Ligue o veículo; 

2 - Ligue o ar condicionado; 

3 - Ligue no modo frio; 

4 - Ligue no máximo; 

5 - Ligue o recircular; 

6 - Mantenha o veículo fechado e ligado, 

7 - Pressione a válvula até travar e deixe vaporizar por no mínimo 3 minutos. 

 

 Pode ser utilizado no interior de automóveis, ônibus, caminhões ou qualquer outro 

ambiente que necessite de limpeza. Após a aplicação secar as partes umedecidas 

como carpete, partes internas (painel), bancos e etc. Para uma perfeita limpeza e 

total garantia do produto, antes da aplicação é necessário a substituição do filtro 

da cabine. 

 

3. Precauções:  

 

Não perfure a embalagem mesmo vazia. Cuidado, inflamável. Manter longe de 

chamas e superfícies aquecidas. Não jogar no fogo ou incinerador. Não expor a 

temperatura superior a 40ºC. Armazenar ao abrigo do calor e umidade. 

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS 

DOMESTICOS. Em contato com os olhos, lave com água em abundância.  
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Evite armazenar a embalagem no interior do veiculo. Nunca deixe exposto ao sol. 

Risco de explosão. 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. Em caso de emergia química entre em contato com o 

nosso departamento de assistência técnica. 

 

4. Composição:  

 

Solvente, Aditivo, Desnaturante, Fragrância, Propelentes e veículo. 

O produto contém como desnaturante o Benzoato de denatônio. 

 

5. Acondicionamento: 

 

 290ml – aerossol  

Fragrâncias: Lavanda / Carro Novo 

 

6. Validade: 

 

24 meses após a data de fabricação. 

 

REVISÃO NATUREZA DA ALTERAÇÃO DATA 
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