
LIMPA AR CONDICIONADO ECO-W

Descrição do produto
O Limpa Ar Condicionado Eco-W é um limpador de 
sistema de ar condicionado automotivo. O produto tem 
ação efervescente, limpa e odoriza o sistema de ar 
condicionado automotivo através de nebulização, utilizando 
o Equipamento HSW Air (não incluso).

Características
• Fácil aplicação.
• Pratico e eficaz.
• Produto altamente concentrado.
• Biodegradável.
• Fragrância de fixação média, não alérgica.
• Elimina odores.

Aplicação
• Indicado para limpeza do sistema de ar condicionado em 

automóveis e caminhões.
• Limpa também o sistema de ventilação, banco, teto, 

forração e carpete.

Restrições de uso
• Não ficar dentro do local onde o produto está sendo 

aplicado.
• Sistema de ar condicionado residencial, empresarial, 

industrial, hospitalar e de aeronaves.
• Ônibus.

PRODUTOS ASSOCIADOS

PRINCIPAIS VANTAGENS

•  Fácil aplicação.
• Atende ISO 14.001.
• Elimina odores de animais e 

cigarros.
• Limpa todo o ambiente, não só o 

sistema de ar condicionado.
• Produto exclusivo Wurth.

• HSW Air.
• RPW.
• Silicone Spray.
• Limpador Universal.
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Modo de usar

LIMPA AR CONDICIONADO ECO-W

Qtde. 
embalagem Conteúdo Código

01 caixa contém 20 pastilhas 5 g 0893 764 39

Estado físico Pó Comprimido

Cor Branco

Odor Característico

pH da solução a 1% 7,5 

Densidade 1,05 g/cm³ 

Solubilidade O produto é solúvel em água

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, mesmo 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.

Dados técnicos

Dilua 1 pastilha em 70 ml de 
água até que ela se dissolva 
completamente.

Coloque todo o conteúdo no 
reservatório da máquina.

Coloque o equipamento no 
assoalho do veículo do lado 
do passageiro.

Ligue o Ar condicionado na 
velocidade média e deixe no 
modo recircular frontal.

Direcione o bocal do 
equipamento de forma que 
o ar condicionado puxe a 
névoa para dentro do sistema.

Feche os vidros e as portas e 
aguarde por 30 minutos.

Após o fim da nebulização, 
desligue o equipamento e 
aguarde por 10 minutos para 
utilizar o veículo.

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.

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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