FICHA TÉCNICA
DESCARBONIZANTE

Revisão: 00
Emissão:26/06/2019
Responsável: Laboratório
Pág: 1/2

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: TBI e Corpo de Borboleta
Código: RX-410
Aplicação: Executa com eficácia a limpeza das seguintes peças: TBI, corpo de
borboleta, válvulas, cabeçotes e o coletor de veículos á álcool e gasolina. Este
produto após aplicação, limpa e remove em minutos todo o veniz, as gomas, os
óxidos e resíduos que estão acumulados no sistema. Se utilizar de forma
preventiva, o produto auxiliará na redução de gases poluentes e na recuperação
da potencia do motor em economia de combustível. Não danifica o catalisador e
sensores de oxigênio.
2.Modo de Uso:
Agite bem antes de usar. Instruções para limpeza dos bicos injetores: Desligue a
alimentação elétrica da bomba de combustível e funcione o motor até esgotar o
liquido do sistema. Desligue a tubulação de entrada do distribuidor do combustível
e aplique o produto, pulsando o bico injetor ou dando partida no motor. Deixe o
produto agir por cerca de 15 minutos.
Reinstale as tubulações do sistema religue a alimentação elétrica da bomba de
combustível e funcione o motor acelerando rapidamente por várias vezes.
Instrução para limpeza dos componentes carbonizados: Aplique o produto de
maneira uniforme sobre as peças carbonizadas deixando agir por cerca de 15
minutos, retirando os resíduos com auxilio de um pincel ou um pano limpo. Seque
os componentes com papel ou ar comprimido. Instruções para limpeza de
carburadores: Retire o filtro de ar e deixe o corpo de borboleta aparente. Com o
motor ligado, aplique pequenos jatos do LIMPA TBI E CORPO DE BORBOLETA
RADIBRAS com auxilio do extensor. Faça isso espaçadamente para que o motor
não desligue. Mantenha sempre o motor em alto giro para provocar a queima e
desobstrução do incrustamento.
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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 50ºC. 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.
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 clorado, cetona, hidrocarboneto aromático, butano e propano.
5. Acondicionamento:
290ml - aerossol.
6. Validade:
24 meses após a data de fabricação.
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