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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: Graxa Branca
Código: RX-430-437
Aplicação: Lubrificante de alta qualidade resistente ao calor e a água. Após a
aplicação e secagem forma uma camada cerosa de longa duração que protege e
elimina ruídos, desgaste e permanece flexível.
Na lubrificação de peças metálicas moveis ou não; na proteção contra a corrosão
no interior dos paralamas, portas, travas de capô, máquinas de vidros.
Especialmente para automóveis, caminhões,ônibus, lanchas, motocicletas, etc.
2.Modo de Uso:
Agite a embalagem e aplique diretamente o jato sobre as partes a serem
lubrificadas. Adapte o extensor para atingir locais de difícil acesso ou distantes.
3. Precauções de Uso:
Antes de usar leia as instruções do rotulo. Em contato com os olhos e a pele,
lavar com água, não provocar vômito e consultar de imediato o centro de
intoxicações do serviço de saúde mais próximo. Cuidado inflamável. Manter longe
de chamas ou de superfícies aquecidas. Não perfurar a embalagem mesmo vazia.
Não jogar no fogo ou incinerador. Não expor a temperatura superior a 50º C.
Armazenar ao abrigo do calor e umidade.
Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.
4. Composição:
Destilados de petróleo e propelente.
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5. Acondicionamento:
Embalagens de 70ml e 290ml.
6. Validade:
24 meses da data de fabricação.
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