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CARFLASH-S 

 
SHAMPOO SUPER CONCENTRADO PARA LAVAGEM DE VIATURAS 

 
DESCRIÇÃO: O CARFLASH-S é um detergente neutro, super concentrado de 

elevada taxa de biodegradabilidade, especialmente formulado para a lavagem 
exterior de viaturas. Na sua composição utilizaram-se agentes tensioactivos de ultima 
geração os quais conferem  elevado poder de limpeza e remoção de sujidades. A 
eficácia do CARFLAH-S é independente do grau de dureza da água. 
 
CARACTERÍSTICAS: O CARFLASH-S é um detergente miscível em água em 

qualquer proporção. Apresenta-se na forma de um líquido de média viscosidade de 
coloração ligeiramente amarela e agradável aroma a limão. Por se tratar de um 
produto com pH neutro e isento de abrasivos, não apresenta qualquer problema para 
as pinturas de origem, nem mesmo àquelas sujeitas a repintura. Na sua formulação 
utilizaram-se agentes amaciadores os quais conferem protecção ás mãos do 
utilizador tornando-as macias. 
O CARFLAH-S confere um acabamento extremamente brilhante ás superfícies 

lavadas. 
 
ÁREAS DE APLICAÇÃO: O CARFLASH-S é recomendado para a lavagem manual 

e automática de qualquer tipo de viaturas, recomendando-se a sua aplicação em 
estações de serviço, garagens, empresas transportadoras etc. 
     
MODO DE UTILIZAÇÃO: O CARFLASH-S deverá ser utilizado diluído e nas 

seguintes proporções: 
 Lavagem manual: 1 parte de produto até 200 partes de água. 

Aplicação: Escova, esponja ou pulverização. Lavar com 
jacto de água. 

 Lavagem automática: 1 parte de produto até 20 partes de água. 
 Nota: Efectuar diluição prévia à parte antes de adicionar ao depósito. 

   
ARMAZENAMENTO: Evitar temperaturas inferiores a 0ºC e superiores a 45ºC. 
 
PRECAUÇÕES: Não requer cuidados especiais. Em caso de contacto com os olhos 

lavar com água. Em caso de ingestão provocar o vómito. 
 
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 
 
PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL 
 
PRODUTO FABRICADO POR EMPRESA CUJO SISTEMA DE QUALIDADE ESTÁ CERTIFICADO (ISO 9001) PELA 
APCER COM O Nº 01/CEP.1381 

 

 


