
Solubex 20 O2c

Características físico-químicas
Aspecto
Cor
pH (puro)

Líquido
Azul
6,5 a 8,5

Detergente Limpa Pneus

Não deixa resíduos nem mela os pneus
A formulação balanceada de Solubex 20 permite a aplicação do produto sobre qualquer 
tipo de pneu ou material emborrachado, sem deixar resíduos ou melar as superfícies.

E�ciente no uso
Sua formulação com alto teor de glicerina renova o aspecto dos pneus e tapetes de 
borracha em uma única aplicação.

Alta qualidade no acabamento de pneus
A formulação exclusiva de Solubex 20 permite a obtenção de excelentes resultados no 
acabamento de pneus e tapetes de borracha.

Secagem rápida
Solubex 20 seca rapidamente sobre o pneu ou tapete, agilizando a operação de 
acabamento de limpeza de veículos.

Informações técnicas

Composição

Glicerina, Corante, Espessante, Neutralizante, Solubilizante e Água.

Utilização

Solubex 20 é um produto com uma formulação balanceada, contendo glicerina e 
solubilizantes, que protege, dá brilho e renova o aspecto de painéis, pára-choques, pneus, 
superfícies em borracha e tapetes de borracha. Solubex 20 pode ser também aplicado em 
tetos de vinil preto.

Modo de usar
 
Aplicar Solubex 20 puro com uma esponja, em movimentos uniformes sobre a superfície. Para uma melhor e�ciência recomenda-se lavar 
a superfície antes da aplicação com um dos detergentes da linha automotiva da Diversey.

Embalagem

Bombona de polietileno com 20 litros.

Precauções de uso

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente 
com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico 
levando o rótulo do produto. Caso necessite de informações adicionais, entre em contato com o Centro Toxicológico pelos telefones 
(0__11) 5012-5311 ou 0800 77 13 733. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilize a embalagem vazia.

Cuidados de Conservação

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. 
Devem ser evitadas temperaturas extremas. NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA 
INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.
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