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Composição: 
 

Cristalis – BT é um limpa vidros, concebido para 

utilização a baixas temperaturas, composto por 

solventes especiais, glicóis, misturas de álcoois, 

emulsionantes e estabilizantes. 
 

 

Características: 
 

Aspeto: Líquido 

Cor: Azul 

Aroma: Ligeiro a álcool 

Densidade: 0,875 Kg/dm3 + 50 Gramas 

Índice de Refração: 1,367 – 1,381 
 

 

 

 

Propriedades: 
 

Cristalis - BT é um lava vidros altamente 

concentrado, que pode diluir-se em água, 

prevenindo de forma eficaz e segura o 

congelamento dos sistemas de lavagem do limpa 

para-brisas e dos faróis, a temperaturas muito 

baixas. Não afeta os vidros em policarbonato. Não 

produz vapores tóxicos.  

É delicado para as borrachas e para a pintura. A 

utilização de Cristalis – BT permite uma 

visibilidade cristalina mesmo com a adversidade 

do inverno, os resíduos de sal nas estradas ou as 

oleosidades provocadas pelo tráfego. Cristalis – 

BT pode ser utilizado em todos os tipos de 

veículos e em todos os sistemas de lavagem, 

permitindo sempre uma limpeza fácil, dos insetos 

e sujidade, dado que dificulta a sua adesão.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Campo de aplicação: 

 

Cristalis - BT destina-se a ser utilizado nos 

sistemas de lavagem de para-brisas e faróis de 

todos os tipos de veículos, nomeadamente em 

automóveis, camiões, máquinas agrícolas, 

empilhadores, tratores, máquinas de 

terraplanagem, etc., protegendo os equipamentos 

e evitando, de uma forma segura o seu 

congelamento.  

 
Modo de emprego: 

 

Cristalis – BT pode ser aplicado diretamente nos 

depósitos dos sistemas de lavagem, puro ou 

diluído em água, na proporção de 1/1, garantindo 

o anti congelamento, em temperaturas muito 

baixas, mesmo acima dos 30 graus negativos. 

Poderá igualmente ser utilizado com larga 

vantagem, aplicado com um pano humedecido no 

produto sobre os vidros em geral, no interior dos 

veículos, diminuindo drasticamente a 

possibilidade de embaciamento. 

 
Armazenagem: 

 

 Sem cuidados especiais, recomendando-se 

apenas em locais frescos e afastado de chamas 

vivas. 
 
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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