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Composição: 
 
CARBRIL – ESP. CAR é um composto de 
tensioativos aniónicos, emulsionantes, 
molhantes, dispersantes e estabilizantes. 
 
 

 

Características: 

 

Aspeto: Líquido 
Cor: Incolor 
Aroma: Inodoro 
pH: 7,2 – 7,8 
% Matéria Ativa: 21,0 – 23,0 
 

 

Propriedades: 
 
CARBRIL – ESP. CAR atua instantaneamente 
com qualquer tipo de água, mesmo de grande 
alcalinidade. É biodegradável. CARBRIL – ESP. 
CAR não ataca as mãos.  
CARBRIL – ESP. CAR limpa em profundidade 
sem manchar ou deteriorar as pinturas, dado que 
se trata de um produto neutro. Uma correta 
aplicação do produto, através de ar comprimido, 
dá o efeito de neve sobre as pinturas, facilitando 
desta forma a sua limpeza, reduzindo a mão de 
obra e evitando os riscos nas pinturas, porque não 
necessita de esfregar tanto em profundidade. 
 
Campo de aplicação: 
 
CARBRIL – ESP. CAR é especialmente indicado 
para a lavagem ou pré-lavagem de viaturas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modo de emprego: 
 
CARBRIL – ESP. CAR deve ser aplicado com 
sistemas de ar comprimido, (máquinas ou túneis 
de lavagem, máquinas de espuma, etc.)  para se 
obter o efeito de neve, diluído em água na 
proporção de 1 a 5 litros para cada 100 litros de 
água. A espuma resulta mais ou menos 
consistente, de acordo com o tipo de bicos 
utilizados, concentração do produto e ainda a 
quantidade da mistura da água. 
 
Armazenagem:  
 
As mudanças bruscas de temperatura, poderão 
ocasionar separação dos seus componentes, sem 
alterar as suas características, podendo ser 
utilizado após mistura por agitação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-

se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer 

momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada 

pela Lisquimica, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por 

danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada. 
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