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DETERGENTE PARA AUTOMÓVEIS LAVAUTO ALCALINO 
O DETERGENTE LAVAUTO CENAP é Alcalino (PH básico). Sua 
fórmula contém tensoativos e seqüestrantes que dão limpeza e 
proteção as superfícies lavadas. Aplicado em lavagem de chassis, 
carrocerias e 
como basculantes, máquinas e pisos em geral como desengraxante, 
etc., Proporciona uma limpeza profunda desagregando óleo, terra, 
fuligem, graxa, etc.
 
Embalagem: 

 

 
MODO DE USAR: Diluir em água, uma proporção de até 01 por 
ser limpa, e em seguida enxaguar, tomar CUIDADO, pois superfícies sob o sol poderá provocar manchas 
em pinturas. 
 
PRECAUÇÕES: ATENÇÃO! Não Ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos, contato com 
a pele. Em caso de inalação ou aspiração remova o paciente para local arejado e chame socorro médico. 
Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de contato com os olhos, lave
água corrente por 15 minutos e se persistir a irritação consulte um médico. Em caso de in
acidental, não provoque vômito, e procure socorro médico levando a embalagem ou rótulo do produto. 
Em caso de contato com a pele lave as partes atingidas com água em abundância e se persistir a 
irritação procure socorro médico levando a embalagem ou
embalagem original; não reutilize a embalagem vazia. 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
 
COMPOSIÇÃO: Tensoativos, ácido sulfônico, hidróxido de sódio, silicatos, corante, amidas, e água
 
DILUIÇÃO: Diluir 1 para 10 de água.
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DETERGENTE PARA AUTOMÓVEIS LAVAUTO ALCALINO 
O DETERGENTE LAVAUTO CENAP é Alcalino (PH básico). Sua 
fórmula contém tensoativos e seqüestrantes que dão limpeza e 
proteção as superfícies lavadas. Aplicado em lavagem de chassis, 
carrocerias e cabinas, e outros tipos de veículos automotivos, bem 
como basculantes, máquinas e pisos em geral como desengraxante, 
etc., Proporciona uma limpeza profunda desagregando óleo, terra, 
fuligem, graxa, etc. Tipo Solupan. Diluição 1 por 1
 
Embalagem: Galão de 5 Litros. 

 Peso Comp. Larg.
Fardo 4x5 Litros 21,4 38 28 
Galão 5 Litros 5,3 19 14 
Código de Barras EAN-13 DUN
Galão 5L NÃO TEM NÃO TEM

: Diluir em água, uma proporção de até 01 por 10 de água e aplicar sobre a 
ser limpa, e em seguida enxaguar, tomar CUIDADO, pois superfícies sob o sol poderá provocar manchas 

: ATENÇÃO! Não Ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos, contato com 
spiração remova o paciente para local arejado e chame socorro médico. 

Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de contato com os olhos, lave
água corrente por 15 minutos e se persistir a irritação consulte um médico. Em caso de in
acidental, não provoque vômito, e procure socorro médico levando a embalagem ou rótulo do produto. 
Em caso de contato com a pele lave as partes atingidas com água em abundância e se persistir a 
irritação procure socorro médico levando a embalagem ou rótulo do produto. Mantenha o produto em sua 
embalagem original; não reutilize a embalagem vazia.  
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. 

Tensoativos, ácido sulfônico, hidróxido de sódio, silicatos, corante, amidas, e água

Diluir 1 para 10 de água. 
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DETERGENTE PARA AUTOMÓVEIS LAVAUTO ALCALINO CENAP 
O DETERGENTE LAVAUTO CENAP é Alcalino (PH básico). Sua 
fórmula contém tensoativos e seqüestrantes que dão limpeza e 
proteção as superfícies lavadas. Aplicado em lavagem de chassis, 

cabinas, e outros tipos de veículos automotivos, bem 
como basculantes, máquinas e pisos em geral como desengraxante, 
etc., Proporciona uma limpeza profunda desagregando óleo, terra, 

10 de água. 

Larg. Alt. 
 28 
 28 

DUN-14 
NÃO TEM 

0 de água e aplicar sobre a superfície a 
ser limpa, e em seguida enxaguar, tomar CUIDADO, pois superfícies sob o sol poderá provocar manchas 

: ATENÇÃO! Não Ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos, contato com 
spiração remova o paciente para local arejado e chame socorro médico. 

Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de contato com os olhos, lave-os com 
água corrente por 15 minutos e se persistir a irritação consulte um médico. Em caso de ingestão 
acidental, não provoque vômito, e procure socorro médico levando a embalagem ou rótulo do produto. 
Em caso de contato com a pele lave as partes atingidas com água em abundância e se persistir a 

rótulo do produto. Mantenha o produto em sua 

Tensoativos, ácido sulfônico, hidróxido de sódio, silicatos, corante, amidas, e água. 


