LR 1001 LIMPADOR DO EVAPORADOR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO
AUTOMOTIVO
Descrição do produto
Cartech - LR 1001 LIMPADOR DO EVAPORADOR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO
AUTOMOTIVO, é indicado para a remoção de sujeiras acumuladas nos evaporadores ou
radiadores automotivos.
Campo de Aplicação
Limpeza do evaporador do sistema de ar condicionado automotivo leves e pesados.
Modo de usar
1) Quando a peça estiver montada:
Passo 01: Umedeça a peça com água;
Passo 02: Com auxílio de um borrifador aplique o CARTECH LR 1001 diretamente no Evaporador;
Passo 03: Com uma escova de cerdas flexíveis comece a retirar a sujeira;
Passo 04: Enxague o evaporador para remover o produto;
Passo 05: Repita o processo, quantas vezes forem necessárias até o Evaporador estar
completamente limpo principalmente internamente.
2) Quando a peça estiver desmontada:
Passo 01: Separe um recipiente com água;
Passo 02: Mergulhe o Evaporador dentro do recipiente;
Passo 03: Retire o evaporador, e com auxílio de um borrifador aplique o CARTECH LR1001
diretamente no Evaporador.;
Passo 04: Com uma escova de cerdas flexíveis comece a retirar a sujeira;
Passo 05: Enxague o evaporador para remover o produto;
Passo 06: Repita o processo, quantas vezes forem necessárias até o evaporador estar
completamente limpo, principalmente internamente.
RENDIMENTO: 1 litro é o suficiente para limpar uma área de até 2.000 cm²
Armazenagem
Armazenar em lugar fresco e seco. Mantenha o produto em embalagens originais para
conservação da qualidade do material, protegido do sol e calor.

Características Físico-químicas
Odor
Característico
Estado
Líquido translúcido
físico/Aparência
Cor
Incolor
Composição
Ácido sulfônico, tensoativo não iônico, tensoativo aniônico e veículo.
Teor de ativos
5 – 15%
Viscosidade
Inflamabilidade

4 - 6 cPs a 25°C
Não Inflamável

LR 1001 LIMPADOR DO EVAPORADOR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO
AUTOMOTIVO
Densidade

1,015 – 1,035 g/cm3
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Para informações complementares entrar em contato com nosso departamento técnico, através do
telefone (19) 3402-1212
As informações sugeridas nesta ficha técnica, são resultados de testes laboratoriais e práticos. A
CARTECH reserva-se no direito de mudar quaisquer das especificações acima sem prévio aviso,
e a qualquer tempo atendendo à sua política mercadológica para melhor atender aos seus
clientes.

