
LIMPA PARA-BRISA ECO-W

Descrição do Produto
O LIMPA PARA-BRISA ECO-W é um detergente em pastilha 
efervescente com a finalidade de facilitar a limpeza e 
o desengraxe dos vidros, removendo insetos, gordura e 
resíduos. Produto altamente biodegradável, de pH neutro, 
não agride o vidro nem a borracha. Além da ação de 
limpeza, ainda hidrata e preserva as palhetas. 
Seu formato em pastilha foi desenvolvido para reduzir 
os gastos com solventes/água, reduzir o espaço de 
armazenagem, diminuir o valor de frete e controlar as 
doses de aplicação.

Características
• Produto altamente concentrado, 1 pastilha faz até 2,7 L 

de produto líquido.
• Biodegradável.
• Não agride plásticos e vidro.
• Limpa a gordura.
• Remove insetos e fuligem.
• Não deixa o vidro esbranquiçado.
• Não ataca a pintura.
• Melhora o deslizamento da palheta.

Aplicação
• Indicado para limpeza dos vidros em automóveis de 

pequeno e grande porte, caminhões e ônibus.

Restrições de uso
•Não utilizar mais do que 6 pastilhas no reservatório de 

uma única vez.

Modo de usar
• Retire a pastilha da embalagem.
• Verifique se o reservatório está completo de água e sem 

a tela de proteção.
• Introduza a pastilha no reservatório.
• Deixe o produto diluir por alguns minutos antes de 

utilizar.
 

0,9 - 2,7 L

PRODUTOS ASSOCIADOS

•  Water Off.
•  Anti-embaçante.
•  Refill de palhetas.

PRINCIPAIS VANTAGENS

•  Fácil aplicação.
•  Alto rendimento.
•  Prático.
•  Atende ISO 14.001.
•  Aumenta a nitidez e a visibilidade 

do condutor.
•  Maior durabilidade.
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LIMPA PARA-BRISA ECO-W

Qtde. 
embalagem Conteúdo Código

50 unidades 50 g 0892 333 001

Informações de segurança, limpeza e manuseio do 
produto
• Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
• Evite a inalação do produto durante a aplicação. 
• Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do 

produto.
• Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
• Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato 

com a pele. Não ingerir. 
• Informações mais detalhadas poderão ser obtidas 

na ficha de segurança do produto através do site                        
www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de 
validade
• Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
• Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de 

ignição, faíscas e chamas.
• Mantenha fora de alcance de crianças e animais. 
• Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou 

medicamentos, mesmos os destinados a animais.
• Não armazenar em local com umidade excessiva e com 

temperatura superior a +50°C.
• Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

Estado físico Pó Comprimido

Diluição De 0,9L a 2,7L em água

Cor: Azul

Odor: Característico

pH: da solução a 1% 7,1 +/- 0,5

Densidade a 1% em água 1,001 g/cm³ +/- 0,5

Solubilidade: o produto é solúvel em água

Para mais informações, por favor contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São vicente
Tel.: (11) 4613 1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande 
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua 
própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuizos, direta ou indireta-
mente resultantes da aplicação.

Dados técnicos
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