
        PinhalQuímica      
                    PRODUTOS DE HIGIENE E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LDA 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
Quinta das Rosas          -          Aceiro do Costa           -         Apartado 21           -           2955-999 PINHAL NOVO 

Telefone 212 387168               Fax 212 363 173                    Telemóvel   917 304 998 
Contribuinte 506 045 250         Capital Social  5 000 Euros    Matricula C.R.C. Palmela sob o n.º 506 045 250          

 

 

 

HIDROWAX 
 
 

CERA HIDROFUGANTE PARA SECAGEM DE AUTOMÓVEIS 
 
 
Composição: HIDROWAX é uma emulsão transparente, totalmente solúvel em água, 
constituída por tensioactivos catiónicos e substâncias cerosas hidro-repelentes.  
 
Características:  
Aspecto: Líquido transparente.  
Cor: Castanho  
Aroma: Característico  
pH: 4,4 - 4,8  
% Matéria Activa: 32,0 - 35,0  
 
Propriedades: HIDROWAX é uma cera hidrofugante para facilitar o escorrimento e a secagem 
da água, nas máquinas de lavar e nos túneis de lavagem de automóveis. HIDROWAX 
emulsiona-se facilmente em todo os tipos de água e é totalmente biodegradável. HIDROWAX 
forma uma película monomulecular sobre a pintura com efeito prolongado, que a protege dos 
efeitos do tempo. Ao ser pulverizada sobre a carroçaria directamente ou ao longo do 
enxaguamento final, a solução de HIDROWAX determina a rotura do filme de água, que 
permanece sobre o veiculo, formando pequenas bolhas, que deslizam facilmente por acção do 
jacto de ar, permitindo um rápido escorrimento e uma fácil secagem.  
 
Campo de aplicação: HIDROWAX destina-se a ser utilizado nas máquinas de lavar e nos 
túneis de lavagem de automóveis.  
 
Modo de emprego: HIDROWAX utiliza-se em soluções aquosas que variam entre 3 e 5%.  
 
Armazenagem: Sem cuidados especiais, em locais frescos.  
 
Precauções: Recomenda-se o cuidado na sua utilização com o produto da nossa gama de 
fabrico CARFLASH, que não devem ser misturados no mesmo recipiente, devendo funcionar 
cada um no seu, porque são quimicamente incompatíveis. 

 
 
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 


