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Descrição do produto
O Limpa ar condicionado W-MAX foi desenvolvido para 
efetuar a limpeza do sistema de ar condicionado, atuando 
também na limpeza de estofados, laterais e forros do 
veículo. O produto combate com eficiência os odores 
desagradáveis no interior do veículo, deixando um perfume 
duradouro e agradável. 
Sua embalagem dispensa o uso de equipamentos para 
a aplicação e possui uma válvula que trava após o 
acionamento, liberando o produto automaticamente no 
interior do veículo.

Características
•  Aplicação rápida, prática e simples.
•  Atua através da limpeza por névoa.
•  Limpa o sistema de ar condicionado deixando uma 

fragrância agradável no interior do veículo.
•  Não danifica partes elétricas como central eletrônica, 

chicotes, etc.
•  Não necessita de mão de obra especializada.

Aplicações
•  Para limpeza do sistema de ar e ventilação de veículos 

como automóveis, máquinas agrícolas ou qualquer outro 
ambiente que precise de limpeza do sistema de ar.

•  Limpeza de bancos, forros, estofados, laterais, teto e 
painel interno dos veículos.

 
Restrições de uso
•  Evitar contato direto com as partes elétricas do veículo.
•  Sistemas de ar condicionado residencial, empresarial, 

hospitalar, ônibus, caminhões, trens e etc.
 
Modo de usar
Antes da aplicação do produto, trocar o Filtro de Pólen (item 
não incluso) caso o veículo possua.
1. Ligar o veículo.
2. Ligar o ar-condicionado em modo de recirculação 

interno, com a saída de ar para a parte superior 
próximo ao para brisa posição desembaçador.

3. Colocar o limpador de ar condicionado na posição 
vertical no piso do veículo, pressionar a válvula do lado 
do passageiro, próximo a aspiração de ar (embaixo do 
porta luvas).

4. Pressionar a válvula até travá-la, sair e fechar o veículo 
e aguardar 15 minutos para abri-lo novamente.

5. Desligue o veículo e o ar-condicionado. Aguarde 10 
minutos para que a limpeza seja realizada eficazmente, 
com o sistema de ar ligado.

PRINCIPAIS VANTAGENS

•  Não precisa de equipamentos 
específicos para a aplicação.

•  Atinge todos os pontos do 
sistema de ar condicionado, 
atingindo até os locais de difícil 
acesso.

•  Reduz os odores desagradáveis 
do veículo.

•  Produto de baixa agressividade, 
não danifica o sistema elétrico do 
veículo.

• A aplicação do produto é simples, 
basta acionar a válvula do frasco 
e deixar agir conforme modo de 
uso.

• Limpa contato W-MAX.
• Vaselina em spray W-MAX.
• Descarbonizante W-MAX.
• Desengripante W-MAX.
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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 prejuízos, direta ou 
indiretamente resultantes da aplicação.

Qtde.
embalagem Descrição Código

06 unidades 200ml / 130g 0893 764 261

Estado físico Líquido / premido

Fragrância Lavanda

pH 6,00 a 7,00

Viscosidade cinemática 1,0 a 1,70 Cst à 40ºC

Densidade 0,83 g/Cm3 a 25ºC, variação

Tempo de aplicação Mínimo 15 min.

Taxa de liberação 40 a 60g/ minuto

Observações
• Inspecione o veículo individualmente, para determinar o 

método mais favorável e aplicação, garantindo assim que 
nenhuma área sensível seja atingida, prestando atenção 
especial nos equipamentos eletroeletrônicos, painel e 
tapeçarias. Para veículos que possuem filtro de pólen, 
aconselhamos a troca do mesmo.

 
Informação de segurança, limpeza e manuseio 
do produto
• Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
• 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 e chuva.
• Mantenha fora do alcance de crianças e animais. 
• Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou 

medicamentos, mesmo os destinados a animais.
• Armazene longe de fontes de calor.
• Não armazenar em local úmido e com temperatura 

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

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
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